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Sammendrag 
 

Bakgrunn: Kardiovaskulær sykdom er fra tidligere kjent som dødsårsak til en viss andel 

dykkefataliteter. Det er også blitt vist noen korttidseffekter på hjerte- og karsystemet av 

dykking. Langtidseffekten av dykking på hjerte- og karsystemet er imidlertid mindre studert. 

Mål: Hovedmålet med denne studien er å sammenligne forekomsten av kardiovaskulær 

sykdom hos tidligere dykkere med ikke-dykkere. 

Materiale og metode: 768 mannlige tidligere dykkere fra Dykkerstudien 2011, en 

spørreundersøkelse basert på Arbeidstilsynets sertifiseringsregister fra 1980, ble sammenlignet 

med deltakere fra HUNT3, hvorav 23 049 var menn. Mannlige tidligere dykkere med hhv. høy 

og lav grad av dykkeeksponering ble også sammenlignet opp mot hverandre. Generalized linear 

models ble brukt ved beregning av relativ risiko. 

Resultater: Mannlige tidligere dykkere har noen tendenser til økt forekomst av 

kardiovaskulære symptomer og sykdommer sammenlignet med mannlige ikke-dykkere. 

Mannlige tidligere dykkere med høy grad av dykkeeksponering ser også ut til å ha noe økt 

tendens til kardiovaskulær sykdom i forhold til mannlige tidligere dykkere med lav grad av 

dykkeeksponering; og det er noe høyere andel høyt blodtrykk hos de som ofte har unnlatt å ta 

dykkefri dag etter 3 dager med belastende dykking enn de som sjelden har unnlatt dette. 

Konklusjon: Det er noen tendenser til økt forekomst av enkelte kardiovaskulære symptomer 

og sykdommer hos tidligere dykkere i forhold til ikke-dykkere. Rutiner på dykkefri dag etter 3 

dager med belastende dykking ser også ut til å ha en mulig positiv helseeffekt. 
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1. Innledning 

 

Dykking er blitt en stadig mer utbredt aktivitet i form av rekreasjon hos fritidsdykkere, og er 

fremdeles en viktig metode for undervannsarbeid både innaskjærs og utaskjærs. God kunnskap 

om hvilke utfordringer denne aktiviteten innebærer, spesielt for de som arbeider under vann, og 

hvordan dette kan påvirke framtidig helse, er dermed viktig å kartlegge. 

 

Gjennom dykking utsettes kroppen for store trykkendringer i tillegg til fysiologiske 

stressfaktorer som påvirkning av immersjon, kaldt vann og fysisk anstrengelse. Både tørrdykk 

og våtdykk er assosiert med nedsatt arteriell endotelial funksjon som følge av hyperoksi og 

dannelse av vaskulære gassembolier. Økt gassutveksling ved økt fysisk aktivitet eller 

undervannsarbeid vil sammen med omfordeling av blodvolum ved immersjon kunne bidra til 

ytterligere økt hyperoksi. Dette kan være noe av årsaken til en større reduksjon av den arterielle 

endoteliale funksjonen ved våtdykk (63%) enn ved tørrdykk (45%). Videre er det er vist at ett 

enkelt sjødykk kan føre til overbelastning av høyre ventrikkel og økt pulmonalarterietrykk. 

Denne effekten er derimot ikke vist ved simulerte tørrdykk. Dermed kan man tenke seg at 

effekten med overbelastning av høyre ventrikkel og økt pulmonalarterietrykk skyldes 

fysiologiske stressfaktorer i forbindelse med sjødykk, fremfor bare trykkendringer i seg selv 

(1). 

 

Immersjon alene er vist å føre til omfordeling av blodvolumet med økt volum torakalt og mindre 

volum perifert. Kaldt sjøvann forsterker denne effekten ved å indusere perifer vasokonstriksjon 

(2). Vann leder varme ca. 25 ganger mer enn luft (3), og denne forsterkningen av kaldt vann 

ses selv ved vanntemperaturer på bare 1-2oC lavere enn den normale kjernetemperaturen hos 

mennesker. Kuldeindusert forsterkning av immersjonen ser også ut til å være årsaken til 

dykkerelatert akutt lungeødem som forekommer hos noen få dykkere som benytter selvbærende 

undervanns-pustesystem («self-contained underwater breathing apparatus»: SCUBA) (4). 

 

Når det gjelder langtidseffektene av dykking på hjerte- og karsystemet, er dette mindre studert. 

Det er ikke blitt vist betydelige forskjeller i hjertefunksjonen hos dykkere på 35-45 år i forhold 

til politimenn på samme alder (5). Studier på rotter utsatt for gjentatte eksponeringer med 

normoksisk helium på 5 bar, har imidlertid vist utvikling av hypertrofi og nekrotiske områder i 

venstre ventrikkel, samt indikasjoner på subvalvulær aortastenose (6). 



2 

 

Flere studier har undersøkt årsaker til akutte dødsfall i forbindelse med fritidsdykking. En studie 

i Australia viste at kardiovaskulær sykdom var årsaken til 14% av dødsfallene ved 

dykkerulykker. Denne andelen har økt siden de første innsamlingene av data som startet i 1972. 

Eldre menn var høyere representert i denne gruppen (7).  En tilsvarende studie i USA og Canada 

viste at dødsfallene i forbindelse med dykkerulykker er forårsaket av kardiovaskulær sykdom i 

26% av tilfellene. Dødsfall på grunn av kardiovaskulær sykdom ble assosiert med alder over 

40 år (8). Om eventuelle langtidseffekter av dykking eller anstrengelse direkte knyttet til et 

enkeltdykk kan være medvirkende faktor til kardiovaskulære hendelser, er noe uklart. 

 

En norsk mortalitetsstudie viser at den totale kardiovaskulære dødeligheten blant mannlige 

yrkesdykkere er lavere enn i normalbefolkningen, 2/1000 i motsetning til 3/1000 i 

referansegruppen. Årsaken er antatt å være at dykkere er et utvalg av de med god helse. De med 

høyest dykkeeksponering har derimot en mortalitetsrate mer lik normalbefolkningen enn de 

med lavere dykkeeksponering (9). En svensk studie viser imidlertid økt mortalitet blant 

yrkesdykkere sammenlignet med den svenske normalbefolkningen. Av dødsårsaker står 

iskemisk hjertesykdom for den største økningen i mortalitet. Årsaken til dette er noe mer uklar 

(10). 

 

Tidligere studier viser en viss kortsiktig effekt av dykking på hjerte- og karsystemet. 

Langtidseffekten er noe mindre studert. Hovedmålet med denne hovedoppgaven er å 

sammenligne forekomst av kardiovaskulær sykdom hos tidligere dykkere med et tilsvarende 

utvalg fra normalbefolkningen. Ut fra to ulike spørreundersøkelser, Dykkerstudien 2011 og 

HUNT3, er forekomsten av hjerteinfarkt/angina pectoris, høyt blodtrykk, tung pust/hjertesvikt 

og hjerneslag/hjerneblødning studert. Hjerteinfarkt/angina pectoris og høyt blodtrykk er også 

sett i forhold til ulik grad av dykkeeksponering. 

 

  



3 

 

2. Materiale og metode 

 

2.1 Materiale 

Denne hovedoppgaven er basert på to ulike spørreundersøkelser (tverrsnittstudier), 

Dykkerstudien 2011 og HUNT3. Spørsmål besvart av dykkere ved Dykkerstudien 2011 er blitt 

sammenlignet med tilsvarende spørsmål og/eller kliniske undersøkelser ved HUNT3, som 

representerer normalbefolkningen. 

 

Ved Dykkerstudien 2011 er det tatt utgangspunkt i dykkere registrert i Arbeidstilsynets 

sertifiseringsregister fra 1980. Spørreskjema er sendt ut til 6138 dykkere, hvorav 284 ble 

ekskludert på grunn av retur eller at mottakere ikke definerte seg som dykkere (11). Totalt ble 

2848 spørreskjema besvart (48,7%). Av disse var 185 kvinner og 2663 menn. Blant mannlige 

dykkere, var det 768 (28,8%) tidligere dykkere (både yrkesdykkere og fritidsdykkere) og 1669 

(62,7%) aktive dykkere (både yrkesdykkere og fritidsdykkere). 226 (8,5%) menn hadde ikke 

svart på spørsmål om dette. Av kvinnene var det 51 (27,6%) tidligere dykkere (både 

yrkesdykkere og fritidsdykkere) og 119 (64,3%) aktive dykkere (både yrkesdykkere og 

fritidsdykkere). 15 (8,1%) kvinner hadde ikke svart på spørsmål om dette. 

 

Det har gjennom Dykkerstudien 2011 blant annet blitt spurt om kardiovaskulær sykdom, noe 

som er utgangspunktet for denne hovedoppgaven. Deltakerne har også svart på spørsmål om 

sertifikatklasse (tabell 2.1) og grad av dykkeeksponering i form av antall dykk, dykkedybde og 

belastende dykking (dykking med varierende dybde, dykkedybde dypere enn 30m, bunntid som 

gir over 15 min. dekompresjonstid, anstrengende dykk eller om man har vært kald/frosset under 

dekompresjonen) og dykkefri dag etter 3 dager med belastende dykking, samt andre forhold 

rundt dykking som type pustegass. 

 

HUNT3 hadde ca. 58 000 deltakere totalt (12), og til denne hovedoppgaven er det brukt tre av 

spørreskjemaene ved denne undersøkelsen.  Skjema 1 hadde en generell del og ble sendt ut til 

93 860 personer hvorav 50 805 har svart (54,1%) (13). Skjema 2 ble gitt til 50 670 personer 

hvorav 41 204 har svart (81,3%). Ulike varianter av dette skjemaet ble gitt ut fra kjønn og 

aldersgruppene 20-29 år, 30-69 år og 70 år eller eldre (14). Skjema 3 ble gitt til de som svarte 

«ja» på spørsmål om de har eller har hatt høyt blodtrykk, hjertesykdom, nyresykdom eller 
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hjerneslag, der 11 505 av 13 642 personer har svart (84,3%) (15). I denne hovedoppgaven er 

det altså 50 805 deltakere fra HUNT3 totalt, hvorav 23 049 (45,4%) er menn og 27 756 (54,6%) 

er kvinner. HUNT3 ble gjennomført i 2006-2008, mens HUNT2 ble gjennomført fra 1995-1997 

og HUNT1 fra 1984-86 (16). Da HUNT3 er nærmere Dykkerstudien 2011 i tid, ble denne 

undersøkelsen valgt fremfor HUNT1 og HUNT2. 

 

Tabell 2.1: Beskrivelse av krav til ulike sertifikatklasser for yrkesdykkere før 2013 (17) 

Sertifikatklasse Krav 

Klasse I Praktiske og teoretiske kvalifikasjoner til å foreta undervannsarbeid ned til 50 meters 

dybde 

Klasse II Som klasse I + praktiske og teoretiske kvalifikasjoner til å foreta metnings- og 

klokkedykking 

Klasse III Som klasse I + praktiske og teoretiske kvalifikasjoner i undervannsarbeid 

Klasse R Redningsdykking ned til 30 meter  

Klasse S Vitenskapelig dykking ned til 30 meter 

 

 

2.2 Metode 

2.2.1 Avhengige variabler 

Da det ble brukt to ulike spørreundersøkelser i analysen, er det tilstrebet å sette spørsmål med 

mest mulig lik formulering opp mot hverandre: 

 

2.2.1.1 Hjerteinfarkt/angina pectoris 

Ny variabel for hjerteinfarkt og/eller angina pectoris ble konstruert ut fra disse variablene: 

-Dykkerstudien 2011: «Har du eller har du hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris 

(hjertekrampe?)» (21.8) 

-HUNT3: «Har du eller har du hatt noen av disse sykdommene?» 

-«Hjerteinfarkt?» (CarInfEv@NT3BLQ1) 

-«Angina Pectoris?» (CarAngEv@NT3BLQ1) 

(«ja» = «ja» på ett el. begge spørsmål) 

 

2.2.1.2 Høyt blodtrykk 

Ny variabel ble konstruert ut fra disse spørsmålene: 

-Dykkerstudien 2011: «Har du eller har du hatt høyt blodtrykk?» (21.1) 

-HUNT3: «Bruker du eller har du brukt medisiner mot høyt blodtrykk?» 

(BPMedEv@NT3BLQ1) 
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2.2.1.3 Tung pust/Hjertesvikt 

Da det ikke ble spurt om hjertesvikt i Dykkerstudien 2011, ble ny variabel i forhold til tung pust 

eller hjertesvikt konstruert ut fra disse variablene: 

-Dykkerstudien 2011: Ja på ett el. flere av disse spørsmålene: 

-«Blir du tungpustet når du går med vanlig fart på flat mark?» (13.4) 

-«Blir du tungpustet når du går sammen med jevnaldrende på flat mark?» (13.5) 

-«Blir du mer tungpusten enn jevnaldrende når du går i motbakker?» (13.6) 

-HUNT3: «Har du, eller har du noen gang hatt hjertesvikt?» (Ja) (CarFaiEv@NT3BLQ1) 

 

Dette er også presentert i forhold til spørsmål om pipende eller tung pust i normalbefolkningen 

på figur 3.6 under resultater: 

-HUNT3: «Har du hatt noe anfall med pipende eller tung pust siste 12 måneder?» 

(WheeDysLY@NT3BLQ1) 

 

2.2.1.4 Hjerneslag eller hjerneblødning 

Ny variabel i forhold til hjerneslag eller hjerneblødning ble konstruert ut fra disse variablene: 

-Dykkerstudien 2011: «Har du eller har du hatt hjerneslag eller hjerneblødning?» (21.7) 

-HUNT3: «Har du, eller har du noen gang hatt hjerneslag/hjerneblødning?» 

(ApoplEv@NT3BLQ1) 

 

2.2.2 Utvalg 

Ved sammenligning av ulike forekomster hos dykkere (Dykkerstudien 2011) i forhold til 

normalbefolkningen (HUNT3), er det satt opp flere ulike utvalg: alle, utvalg og politi. 

 

2.2.2.1 Alle 

Da det er forholdsvis få kvinnelige deltakere i Dykkerstudien 2011 (6,5% av de besvarte), ble 

det valgt å kun inkludere mannlige deltakere i utvalget alle. Dette gjelder både for 

Dykkerstudien 2011 og for HUNT3. I tillegg er kun tidligere dykkere inkludert fra 

Dykkerstudien 2011, da aktive dykkere antas å være friske. Tidligere dykkere er de som har 

svart «ja» på spørsmål om de har sluttet med fritidsdykking og/eller yrkesdykking, mens aktive 

dykkere er de som fremdeles er yrkesdykkere, fritidsdykkere eller begge deler. I HUNT3 er 6 

deltakere klassifisert som dykkere etter SSB STYRK, hvorav alle var menn. Disse ble 

ekskludert. 
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Tabell 2.2: Kriterier for utvalget «alle» for hhv. dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3) 

Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier Studie 

Menn Kvinner Dykkerstudien 2011 og HUNT3 

Tidligere dykkere Aktive dykkere  Dykkerstudien 2011 

Normalpopulasjonen Yrkesdykkere HUNT3 

 

2.2.2.2 Utvalg 

For å gjøre gruppen med tidligere dykkere (Dykkerstudien 2011) og kontrollgruppen (HUNT3) 

mest mulig like, er det satt opp en rekke tilleggskriterier sammen med kriteriene under alle 

(tilleggskriterier i kursiv i tabell 2.3). Da det antas at kardiovaskulær sykdom forekommer først 

og fremst i den eldre del av befolkningen, ble de under 50 år ekskludert. De over eller lik 80 år 

er også ekskludert da det er kun tre mannlige tidligere dykkere på 80 år eller mer i 

Dykkerstudien 2011 (0,4% av totalt antall mannlige tidligere dykkere), mens det er 999 menn 

på 80 år eller over fra HUNT3 (4,3 % av totalt antall mannlige ikke-dykkere).  

 

Da røyking også er assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom, ble kun ikke-røykere 

inkludert. Ved Dykkerstudien 2011 ble det spurt om daglig røyking nå og tidligere røyking. De 

som har svart «nei» på begge disse spørsmålene ble definert som ikke-røykere. Ved HUNT3 

ble de som har svart at de aldri har røykt på spørsmål om røykestatus definert som ikke-røykere 

(andre alternativer: tidligere røyker, daglig røyker og røyker av og til). 

 

Andre kriterier i utvalg er først og fremst valgt på bakgrunn av absolutte kontraindikasjoner for 

dykking: 

-«Angina pectoris» (18). Da det er ingen dykkere under 30 år som har svart «ja» på spørsmål 

om hjerteinfarkt eller angina pectoris, er det valgt å ekskludere også de fra HUNT3 som fikk 

angina pectoris første gang før de var 30 år. 

-«Astma, bronkial hyper-reaktivitet, anstrengelses-/kuldeindusert bronkospasme, kronisk 

obstruktiv lungesykdom eller sykehistorie tydende på dette ved patologisk spirometri eller 

positiv provokasjonstest» (18). På bakgrunn av dette er deltakere fra HUNT3 ekskludert dersom 

de har svart «ja» på spørsmål om de har eller noen gang har hatt 1) «astma» eller 2) «kronisk 

bronkitt, emfysem, KOLS». 

-«Insulinkrevende diabetes mellitus» (18). HUNT3-deltakere som har svart at de har diabetes 

type 1 er ekskludert. 

-«Tidligere kramper (epilepsi o.a.) annet enn feberkramper» (18). Alle fra HUNT3 med epilepsi 

er ekskludert. 
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-«Fedme (Kroppsmasseindeks, BMI, > 30 indikerer betydelig overvekt (BMI =  

Vekt/Høyde2))» (relativ kontraindikasjon med tilleggskommentar i retningslinjer for 

legeundersøkelse: «Man bør merke seg at fedme synes å predisponerer for trykkfallsyke og er 

en generell indikator på dårlig fysisk form.») (18). Høyde og vekt ble målt av HUNT3-

deltakerne ved oppmøte, og ut fra dette er det beregnet BMI. De med BMI > 30 er ekskludert. 

 

I tillegg til disse kontraindikasjonene inkluderes kun de fra HUNT3 som enten har et nåværende 

fysisk yrke eller tidligere har hatt lønnet arbeid beskrevet som hardt arbeid. De med nåværende 

fysisk yrke er yrkesaktive fra HUNT3 som i tillegg har svart «ja» på alternativ 3 eller 4 på dette 

spørsmålet: «Hvis du er i lønnet eller ulønnet arbeid, hvordan vil du beskrive arbeidet ditt? 

(kodet 1-4): 

1) For det meste stillesittende arbeid (f.eks. skrivebordsarbeid, montering) 

2) Arbeid som krever at du går mye (f.eks. ekspeditørarbeid, lett industriarb., 

undervisning) 

3) Arbeid hvor du går og løfter mye (f.eks. postbud, pleier, bygningsarbeid) 

4) Tungt kroppsarbeid (f.eks. skogsarbeid, tungt jordbruksarbeid, tungt 

bygningsarbeid)». 

 

De som tidligere har hatt lønnet arbeid er de som har svart «ja» på det første spørsmålet og 1 

eller 2 på det andre spørsmålet av disse to spørsmålene: 

-«Hvis alder over 70 år eller ikke yrkesaktiv; har du tidligere hatt inntektsgivende arbeid?» 

(WorPre@NT3BLI) 

-«Krever arbeidet ditt at du må arbeide svært hardt? (Hvis arbeid, eller tidligere i arbeid) (kodet 

1-4): 

1) Ja, ofte 

2) Ja, iblandt 

3) Nei, sjeldent 

4) Nei, aldri» (WorReqHar@NT3BLQ2) 
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Tabell 2.3: Kriterier for «utvalg» for hhv. dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3) (kriterier som for «alle» + 

tilleggskriterier i kursiv) 

Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier Studie 

Menn Kvinner Dykkerstudien 2011 og HUNT3 

Tidligere dykkere Aktive dykkere  Dykkerstudien 2011 

 Yrkesdykkere HUNT3 

Alder > 50 år og < 80 år Alder < 50 år og > 80 år Dykkerstudien 2011 og HUNT3 

Ikke-røykere Røykere Dykkerstudien 2011 og HUNT3 

BMI < 30 BMI > 30 HUNT3 

Nåværende fysisk aktivt yrke eller 

tidligere hardt arbeid 

 HUNT3 

 Debut angina pectoris før fylte 30 år HUNT3 

 Astma HUNT3 

 Kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS HUNT3 

 Diabetes type 1 HUNT3 

 Epilepsi HUNT3 

 

2.2.2.3 Politi 

Også i dette utvalget er mannlige tidligere dykkere inkludert på tilsvarende måte som i gruppen 

alle (Dykkerstudien 2011). Fra HUNT3 er kun de som er klassifisert som polititjenestemenn 

etter SSB STYRK inkludert (ekskl. kvinner og yrkesdykkere). 

 

Tabell 2.4: Kriterier for «politi» for hhv. dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3) (kriterier som for «alle» + 

tilleggskriterium i kursiv) 

Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier Studie 

Menn Kvinner Dykkerstudien 2011 og HUNT3 

Tidligere dykkere Aktive dykkere  Dykkerstudien 2011 

 Yrkesdykkere HUNT3 

Polititjenestemenn  HUNT3 

 

 

2.2.3 Statistikk 

I analysen er det brukt 2x2-tabeller for å regne ut prosentandeler med hjerteinfarkt/angina 

pectoris, høyt blodtrykk, tung pust/hjertesvikt og hjerneslag/hjerneblødning som utfall, og 

dykking som eksponering. Generalized linear models med binomisk fordeling og log som 

linkfunksjon er brukt for å regne ut p-verdier og relativ risiko (RR), samt 95% 

konfidensintervall (CI). P<0,05 ble ansett som signifikant. Der utregning av relativ risiko med 

generalized linear models ikke lot seg gjøre, ble odds ratio (OR) ved logistisk regresjon 

beregnet. For sammenligning av små grupper, er RR beregnet direkte fra 2x2-tabeller. Alle 

analyser er utført i IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0 (19).  
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3. Resultater 

 

3.1 Hjerteinfarkt/angina pectoris 

3.1.1 Totalt – deltakere fra Dykkerstudien 2011 og HUNT3 

 

Totalt sett er det ingen signifikante forskjeller i andel hjerteinfarkt/angina pectoris hos tidligere 

dykkere (Dykkerstudien 2011) sammenlignet med ikke-dykkere (HUNT3) (relativ risiko justert 

for alder og røyking, tabell 3.1). Andelen hjerteinfarkt/angina pectoris hos tidligere dykkere er 

noe lavere i gruppen alle sammenlignet med normalbefolkningen, hhv. 5,2% og 8,6% (tabell 

3.1). Ved sammenligning ved utvalg og politi er forekomsten av hjerteinfarkt/angina pectoris 

forholdsvis lik hos tidligere dykkere sammenlignet med ikke-dykkere. 

 

Figur 3.1: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris (%) ved ulike utvalg

 

Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-

dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

 -enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter  

mye eller tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet 

arbeid beskrevet som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-

dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

Politi: Samme som for alle + dette inklusjonskrit.: 

-polititjenestemenn (nåværende og tidligere) (ikke-

dykkere) 
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Tabell 3.1: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris i % (n) 

 Alle Utvalg Politi 

Ikke-dykkere (HUNT3) Ref. 8,6% (1991/23033) 4,9% (45/914) 5,2% (6/116) 

Tidligere dykkere 5,2% (38/737) 6,0% (8/134) 5,2% (38/737) 

Totalt ant. 23770 1048 853 

P-verdi just. 0,65 0,24 0,29 

RR (CI) 0,60 (0,44-0,82) 1,21 (0,58-2,52) 1,00 (0,43-2,31) 

RR just. (CI) 0,93 (0,68-1,27) 1,55 (0,75-3,19) 0,64 (0,28-1,46) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere 

(HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter mye eller 

tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet arbeid beskrevet som 

hardt arbeid (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

Politi: Samme som for alle + dette inklusjonskrit.: 

-polititjenestemenn (nåværende og tidligere) (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking (alle/politi) 

Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models 

 

 

3.1.2 Dykkeeksponering-deltakere fra Dykkerstudien 2011 

Ved undersøkelse av ulik grad av dykkeeksponering, er det økt andel hjerteinfarkt/angina 

pectoris ved økende antall dykk (signifikant økning for gjennomsnittlig antall yrkesdykk/år før 

2005 og totalt antall SCUBA-dykk) (tabell 3.4). Tidligere dykkere med >2000 luftdykk totalt 

sett har også signifikant økt andel hjerteinfarkt/angina pectoris sammenlignet med tidligere 

dykkere med 0-2000 luftdykk totalt (RR just. = 3,05 (1,47-6,34)) (tabell 3.6). I tillegg ser man 

en høyere andel hjerteinfarkt/angina pectoris ved økt antall dykk med nitrox, uten at dette er 

signifikant (3,4% v/0-100 dykk og 10,6% v/>100 dykk). For økt antall dykk med blandingsgass 

er forskjellen liten (tabell 3.6). 

 

Generelt sett ser man noen tendenser til økt forekomst av hjerteinfarkt/angina pectoris hos 

tidligere dykkere med økt grad av dykkeeksponering i forhold til tidligere dykkere med lavere 

grad av dykkeeksponering. Denne tendensen ses ved lengre eksponeringstid (antall år fra 

dykkestart til dykkeslutt) (tabell 3.3), mens det er små forskjeller ved økende sertifikatklasse 

(tabell 3.2) og dykkedybde (tabell 3.5). Ved økende dykkebelastning ser man omtrent en 

dobling i andel hjerteinfarkt/angina pectoris (tabell 3.7). 
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Tabell 3.2: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris i % (n) etter høyeste sertifikatklasse 

Sertifikatklasse Alle P-verdi just. RR (CI) RR just. (CI) 

Ikke-dykkere (HUNT3) 8,6% (1991/23033)    

Klasse I Ref. 5,9% (11/185) 1 1 1 

Klasse III 6,2% (4/65) 0,95 1,04 (0,34-3,14) 0,97 (0,32-2,90) 

Klasse II 6,8% (7/103) 0,89 1,14 (0,46-2,86) 1,06 (0,43-2,65) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere)  

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking 

RR: Eksakt beregning fra 2x2-tabell. P-verdi just./RR just.: Beregnet med generelized linear models. 

 
 

Tabell 3.3: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris i % (n) etter eksponeringstid (antall år fra dykkestart til dykkeslutt) 

Antall år Alle P-verdi just. RR (CI) RR just. (CI) 

0: Ikke-dykkere (HUNT3) 8,6% (1991/23033)    

0-15 Ref. 3,3% (4/121) 1 1 1 

>15 6,6% (9/137) 0,36 1,99 (0,63-6,29) 1,69 (0,55-5,21) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere)  

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking 

RR: Eksakt beregning fra 2x2-tabell. P-verdi just./RR just.: Beregnet med generelized linear models. 
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Figur 3.2: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris (AP) hos tidligere dykkere etter dykkeeksponering (hhv. laveste og høyeste kategori) 

Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere)  

Lav eksponering: Laveste kategori (tabell 3.2-3.7) 

Høy eksponering: Høyeste kategori (tabell 3.2-3.7 

*Signifikant forskjell (justert for alder og røyking) (tabell 3.2-3.7) 
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Tabell 3.4: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris i % (n) etter antall dykk/type dykk 

Ant. dykk Alle  P-verdi just. RR (CI) RR just. (CI) 

0: Ikke-dykkere (HUNT3) 8,6% (1991/23033)    

Yrkesdykk (gjennomsnittlig antall/år før 2005) 

0-50 Ref. 3,9% (9/228) 1 1 1 

51-150 6,7% (13/193) 0,14 1,71 (0,75-3,91) 1,92 (0,81-4,51) 

>150 11,0% (12/109) 0,02 2,79 (1,21-6,42) 2,91 (1,23-6,87) 

SCUBA (totalt antall) 

0-1000 Ref. 3,8% (20/530) 1 1 1 

>1000 11,6% (11/95) 0,03 3,07 (1,52-6,20) 2,20 (1,09-4,43) 

Hjelm/slange (totalt antall) 

0-1000 Ref. 5,1% (14/275)  1  

>1000 10,4% (5/48)  2,05 (0,77-5,42)  

Metning (totalt antall) 

0-100 Ref. 6,0% (4/67)  1  

>100 8,2% (4/49)  1,37 (0,36-5,20)  

Bounce (totalt antall) 

0-50 Ref. 3,7% (2/54)  1  

>50 18,5% (5/27)  5,00 (1,04-24,12)  
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere)  

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking 

Yrkesdykk/SCUBA: Beregnet med generelized linear models 

Hjelm/slange/metning/bounce: Eksakt beregning fra 2x2-tabell 

 

 

Tabell 3.5: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris i % (n) etter største vanlige dykkedybde (m) (største dybde v/hhv. SCUBA, 

hjelm/slange, metning og bounce) 

Dybde (m) Alle P-verdi just. RR (CI) RR just. (CI) 

0: Ikke-dykkere (HUNT3) 8,6% (1991/23033)    

0-20 Ref. 4,7% (13/274) 1 1 1 

>20 5,2% (13/252) 0,92 1,09 (0,51-2,30) 1,04 (0,50-2,16) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking. Alle beregninger: Beregnet med generelized linear models. 

 

 

Tabell 3.6: Andel hjerteinfarkt (hj.inf.)/angina pectoris (AP) i % (n) etter type pustegass og antall dykk (ant.) 

 Luft Nitrox Blanding 

 Ant. Hj.inf./AP Ant. Hj.inf./AP Ant. Hj.inf./AP 

0-2000 3,3% (19/571) 0-100 3,4% (4/117) 0-100 5,8% (4/69) 

>2000 16,4% (10/61) >100 10,6% (5/47) >100 5,6% (3/54) 

P-verdi just. <0,01 0,11* 0,77 

RR (CI) 4,93 (2,40-10,11) 3,11 (0,87-11,09) 0,96 (0,22-4,10) 

RR (ev. OR*) just. (CI) 3,05 (1,47-6,34) 3,36 (0,77-14,59)* 0,80 (0,19-3,42) 
Tallene i tabellen gjelder kun for deltakere i Dykkerstudien 2011. Inklusjonskrit.: 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) 

-Menn 

P-verdi just./RR just./OR just.: Justert for alder og røyking 

*Beregning fra logistisk regresjon pga. manglende konvergering i generalized linear models 
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Tabell 3.7: Andel hjerteinfarkt/angina pectoris i % (n) etter grad av dykkebelastning (dykking før 2005) 

 Belastende dykking Ikke dykkefri dag etter 3 

dager med belastende dykk 

Gjentatte dykk hvis første 

dykk var belastende 

Sjelden Ref. 3,3% (10/302) 4,0% (15/373) 4,2% (15/361) 

Av og til/ofte 6,7% (25/374) 7,8% (16/206) 7,7% (17/220) 

P-verdi just. 0,16 0,18 0,25 

RR (CI) 2,02 (0,99-4,14) 1,93 (0,98-3,83) 1,86 (0,95-3,65) 

RR just. (CI) 1,71 (0,81-3,63) 1,58 (0,81-3,12) 1,50 (0,75-3,00) 
Tallene i tabellen gjelder kun for deltakere i Dykkerstudien 2011. Inklusjonskrit.: 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) 

-Menn 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking. Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Høyt blodtrykk 

3.2.1 Totalt-deltakere fra Dykkertstudien 2011 og HUNT3 

 

Ut fra tabell 3.8 ser man at tidligere dykkere (Dykkerstudien 2011) har en relativ risiko for høyt 

blodtrykk på hhv. 1,22 (1,07-1,40) og 1,76 (1,33-2,32) sammenlignet med ikke-dykkere 

(HUNT3) i gruppen alle og utvalg (tidligere dykkere som har eller har hatt høyt blodtrykk i 

forhold til de i normalbefolkningen som tar eller har tatt medisiner mot høyt blodtrykk). Det er 

derimot ikke signifikant økt andel ved justering for alder og kjønn hos tidligere dykkere 

sammenlignet med polititjenestemenn (politi). 
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Figur 3.3: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell behandling for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) etter ulike utvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 3.8: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell behandling for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) 

 Alle Utvalg Politi 

Ikke-dykkere (HUNT3) Ref. 22,2% (5112/23040) 19,8% (181/913) 12,9% (15/116) 

Tidligere dykkere 21,1% (156/738) 29,6% (40/135) 21,1% (156/738) 

Totalt antall 23778  1048 854 

P-verdi just. <0,01 <0,01 0,30 

RR (CI) 0,95 (0,83-1,10) 1,50 (1,12-2,00) 1,64 (1,00-2,68) 

RR just. (CI) 1,22 (1,07-1,40) 1,76 (1,33-2,32) 1,30 (0,79-2,12) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere 

(HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter mye  

eller tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet arbeid 

beskrevet som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

Politi: Samme som for alle + dette inklusjonskrit.: 

-polititjenestemenn (nåværende og tidligere) (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder/røyking (alle/politi) 

Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models 

 

 

3.2.2 Dykkeeksponering-deltakere fra Dykkerstudien 2011 

Tidligere dykkere som ofte unnlater dykkefri dag etter 3 dager med belastende dykk har 

signifikant økt andel høyt blodtrykk sammenlignet med tidligere dykkere som sjelden unnlater 

Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-

dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter 

mye eller tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet 

arbeid beskrevet som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-

dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

Politi: Samme som for alle + dette inklusjonskrit.: 

-polititjenestemenn (nåværende og tidligere) (ikke-

dykkere) 
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dette (tabell 3.14). Ellers ser man generelt sett tendenser til økt forekomst av høyt blodtrykk 

ved økt grad av dykkeeksponering. 

 

Ved økt eksponeringstid ses en dobling av andelen høyt blodtrykk (16,5% for de som har dykket 

0-15 år i motsetning til 35,5% for de som har dykket > 30 år). Denne forskjellen er derimot ikke 

signifikant ved justering for alder og røyking (RR just. = 1,71 (0,90-3,26)) (tabell 3.10). Økt 

antall dykk og økt dykkedybde gir også tendens til økt andel høyt blodtrykk (hhv. tabell 3.11 

og 3.12). 

 

Det er en forholdsvis liten økning i andel høyt blodtrykk ved økt sertifikatklasse (20,7% for 

klasse I og 24,8% for klasse II) (tabell 3.9). Når det gjelder ulik type pustegass, er det en relativ 

risiko justert for alder og røyking på 1,20 (0,87-1,65) for økt antall dykk med luft, 1,08 (0,55-

2,12) for økt antall dykk med nitrox og 1,55 (0,85-2,81) for økt antall dykk med blandingsgass 

(tabell 3.13). 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

A
n

d
el

 h
ø

yt
 B

T

■ Lav eksponering utvalg     ■ Høy eksponering utvalg

Dykkeeksponering-Høyt blodtrykk

Lav eksponering alle Høy eksponering alle

Figur 3.4: Andel høyt blodtrykk (BT) etter dykkeeksponering (hhv. laveste og høyeste kategori) 

Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-

dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter  

mye eller tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet 

arbeid beskrevet som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

Lav eksponering: Laveste kategori (tabell 3.9-3.14) 

Høy eksponering: Høyeste kategori (tabell 3.9-3.14) 

*Signifikant forskjell (justert for alder og røyking) 

(tabell 3.9-3.14) 
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Tabell 3.9: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell behandling for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) etter sertifikatklasse 

 Alle P-verdi just. RR (CI) RR just. (CI) 

Ikke-dykkere (HUNT3) 22,2% (5112/23040)    

Klasse I Ref. 20,7% (39/188) 1 1 1 

Klasse III 20,0% (13/65) 0,75 0,96 (0,55-1,69) 0,91 (0,51-1,62) 

Klasse II 24,8% (25/101) 0,58 1,19 (0,77-1,85) 1,13 (0,73-1,74) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking. Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models. 

 

 

Tabell 3.10: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell behandling for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) etter eksponeringstid (år) 

Antall år Alle P-verdi just. RR (CI) RR just. (CI) 

0: Ikke-dykkere (HUNT3) 22,2% (5112/23040)    

0-15 Ref. 16,5% (20/121) 1 1 1 

16-30 18,9% (20/106) 0,86 1,14 (0,65-2,00) 1,05 (0,60-1,85) 

>30 35,5% (11/31) 0,10 2,15 (1,15-4,00) 1,71 (0,90-3,26) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking. Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models. 

 

 

 

 

 

Figur 3.5: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell behandling for høyt BT (ikke-dykkere) 

 i % (n) etter type dykking (for antall dykk i hver gr., se tabell 3.11 under «utvalg») 

 

 

Inklusjonskriterier: 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) 

-Menn 

-> 50 år < 80 år 

-ikke-røykere 
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Tabell 3.11: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell beh. for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) etter antall dykk/type dykk 

Ant. dykk Alle  P-verdi just. Ant. dykk Utvalg 

0: Ikke-dykkere (HUNT3) 22,2% (5112/23040)   19,8% (181/913) 

Yrkesdykk (gjennomsnittlig antall/år før 2005) 

0-50 Ref. 23,7% (54/228)  0-50 24,5% (13/53) 

51-150 19,2% (37/193) 0,31a >50 32,6% (15/46) 

>150 27,5% (30/109) 0,61b   

RR (CI)/RR just. (CI) 1,16 (0,79-1,71)/1,11 (0,76-1,61)b   

RR (CI)/RR just. (CI) 0,81 (0,56-1,17)/0,83 (0,57-1,19)a  

SCUBA (totalt antall) 

0-1000 Ref. 19,3% (102/529)  0-1000 25,2% (26/103) 

>1000 25,3% (24/95) 0,39 >1000 55,6% (5/9) 

RR (CI)/RR just. (CI) 1,31 (0,89-1,93)/1,18 (0,81-1,73)   

Hjelm/slange (totalt antall) 

0-500 Ref. 21,5% (51/237)  0-500 28,6% (12/42) 

>500 25,0% (22/88) 0,76 >500 43,8% (7/16) 

RR (CI)/RR just. (CI) 1,16 (0,75-1,80)/1,07 (0,69-1,66)   

Metning (totalt antall) 

0-100 Ref. 17,9% (12/67)  0-100 13,3% (2/15) 

>100 32,7% (16/49) 0,06 >100 58,3% (7/12) 

RR (CI)/ RR just. (CI) 1,82 (0,95-3,50)/1,91 (0,97-3,73)   

Bounce (totalt antall) 

0-50 Ref. 20,4% (11/54)  0-50 28,6% (2/7) 

>50 39,3% (11/28) 0,30 >50 62,5% (5/8) 

RR (CI)/RR just. (CI) 1,93 (0,96-3,88)/1,46 (0,71-3,00)   
Alle: Inklusjonskrit.: -Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) 

og ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter mye eller  

tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet arbeid beskrevet 

som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking 

Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models 

a: 51-150/Ref. b: >150/Ref. 

 

 
Tabell 3.12: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell beh. for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) etter største vanlige dykkedybde 

(m) (største dybde v/hhv. SCUBA, hjelm/slange, metning og bounce) 

Dybde (m) Alle P-verdi just. Dybde (m) Utvalg P-verdi just. 

0: Ikke-dykkere 

(HUNT3) 

22,2% 

(5112/23040) 

  19,8% 

(181/913) 

 

0-20 Ref. 17,7% (48/271)  0-20 18,5% (10/54)  

>20 20,6% (52/253) 0,36 >20 36,4% (16/44) 0,09 

RR (CI) 1,16 (0,82-1,65) RR (CI) 1,96 (0,99-3,89) 

RR just. (CI) 1,18 (0,83-1,67) RR just. (CI) 2,19 (0,89-5,41) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere 

(HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter mye eller 

tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet arbeid beskrevet 

som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere)  

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking (alle) 

Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models 
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Tabell 3.13: Andel høyt BT (dykkere)/med. beh. for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) etter pustegass og antall dykk (ant.) 

 Luft Nitrox Blanding 

 Ant. Høyt BT Ant. Høyt BT Ant. Høyt BT 

 0-500 16,9% (64/379) 0-100 17,8% (21/118) 0-100 20,0% (14/70) 

 >500 23,4% (59/252) >100 21,3% (10/47) >100 29,6% (16/54) 

P-verdi just. 0,26 0,83 0,15 

RR (CI) 1,39 (1,01-1,90) 1,20 (0,61-2,34) 1,48 (0,79-2,76) 

RR just. (CI) 1,20 (0,87-1,65) 1,08 (0,55-2,12) 1,55 (0,85-2,81) 
Tallene i tabellen gjelder kun for deltakere i Dykkerstudien 2011. Inklusjonskrit.: 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) 

-Menn  

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking. Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models. 

 
 

Tabell 3.14: Andel høyt BT (dykkere)/medikamentell beh. for høyt BT (ikke-dykkere) i % (n) etter grad av dykkebelastning 

(dykking før 2005) 

 Belastende dykking Ikke dykkefri dag 

etter 3 dager med 

belastende dykk 

Gjentatte dykk hvis 

første dykk var 

belastende 

Sjelden Ref. 20,3% (61/301) 18,0% (67/373) 19,4% (70/360) 

Av og til 20,4% (49/240) 25,5% (28/110) 23,6% (39/165) 

Ofte 25,4% (34/134) 28,4% (27/95) 25,5% (14/55) 

P-verdi just. (Ofte/Ref.) 0,65 0,04 0,77 

RR (CI) (Ofte/Ref.) 1,25 (0,87-1,81) 1,58 (1,08-2,33) 1,31 (0,80-2,16) 

RR just. (CI) (Ofte/Ref.) 1,09 (0,75-1,58) 1,47 (1,01-2,15) 1,08 (0,66-1,77) 
Tallene i tabellen gjelder kun for deltakere i Dykkerstudien 2011. Inklusjonskrit.: 

-Tidligere dykkere (har sluttet med fritidsdykking/yrkesdykking) 

-Menn 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking. Alle beregninger: Beregnet med generalized linear models. 

 

 

 

 

 

3.3 Tung pust/hjertesvikt 

 

Andel tidligere dykkere med tung pust (Dykkerstudien 2011) er sammenlignet med andel ikke-

dykkere med hjertesvikt (HUNT3) (tabell 3.15). På figur 3.6 ser man også til sammenligning 

andelen ikke-dykkere som har hatt anfall med tung pust eller pipende pust de siste 12 måneder, 

samt andel tung pust hos aktive dykkere. Andelen tung pust hos tidligere dykkere er høyere enn 

både andelen hjertesvikt og andelen anfall med pipende eller tung pust i normalbefolkningen. 

Det er også over dobbelt så stor andel tung pust hos mannlige tidligere dykkere i forhold til 

mannlige aktive dykkere (relativ risiko justert for alder og røyking = 1,79 (1,36-2,37)) (figur 

3.6). 
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Figur 3.6: Dykkerstudien 2011: Andel tung pust hos hhv. tidligere dykkere og aktive dykkere 

HUNT3 (ikke-dykkere): Andel anfall med pipende eller tung pust de siste 12 mnd. og andel hjertesvikt 

 

Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-

dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter mye 

eller tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet arbeid 

beskrevet som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

 

 

 

 

 

Tabell 3.15: Andel tung pust (dykkere)/hjertesvikt (ikke-dykkere) i % (n) 

 Alle Utvalg 

Aktive dykkere 8,3 % (136/1630) 8,2 % (14/170) 

Ikke-dykkere (HUNT3) Ref. 1,6 % (374/23036) 0,9 % (8/914) 

Tidligere dykkere 19,5 % (144/740) 16,9 % (23/136) 

P-verdi just. <0,01 <0,01 

RR (CI) 11,99 (10,03-14,32) 19,32 (8,82-42,32) 

RR (ev. OR*) just. (CI) 22,59 (17,84-28,62) 21,37 (9,17-49,79) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere 

(HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter mye eller  

tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet arbeid beskrevet 

som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR/RR just.: Beregnet ut fra gruppen 

tidligere dykkere og ikke-dykkere med generalized linear 

models 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking (alle) 
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3.4 Hjerneslag eller hjerneblødning 

 

Det er ingen signifikante forskjeller i andel hjerneslag/hjerneblødning hos tidligere dykkere 

(Dykkerstudien 2011) sammenlignet med ikke-dykkere (HUNT3). Ved utvalg ses en liten 

tendens til høyere andel hjerneslag/hjerneblødning hos tidligere dykkere i forhold til ikke-

dykkere, uten at dette er signifikant (RR just. = 2,18 (0,75-6,33)) (figur 3.7 og tabell 3.16). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.16: Andel hjerneslag i % (n) 

 Alle Utvalg 

Ikke-dykkere (HUNT3) Ref. 3,2 % (730/23037) 1,9 % (17/914) 

Tidligere dykkere 1,9 % (14/738) 3,0 % (4/134) 

Totalt antall 23775 1048 

P-verdi just. 0,54 0,15 

RR (CI) 0,60 (0,36-1,01) 1,61 (0,55-4,70) 

RR just. (CI) 0,84 (0,49-1,45) 2,18 (0,75-6,33) 
Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og ikke-dykkere 

(HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter mye eller 

tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet arbeid beskrevet 

som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

P-verdi just./RR just.: Justert for alder og røyking (alle) 
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Figur 3.7: Andel hjerneslag eller hjerneblødning (hj.slag/hj.blødn.) (%) ved ulike utvalg 

Alle: Inklusjonskrit.: 

-Menn (dykkere (Dykkerstudien 2011) og 

ikke-dykkere (HUNT3)) 

-Tidligere dykkere (har sluttet med 

fritidsdykking/yrkesdykking) (dykkere) 

Eksklusjonskrit.: 

-Yrkesdykkere (ikke-dykkere) 

Utvalg: Samme som for alle + disse 

inklusjonskrit.: 

-> 50 år < 80 år (dykkere og ikke-dykkere) 

-ikke-røykere (dykkere og ikke-dykkere) 

-BMI < 30 (ikke-dykkere) 

-enten nåværende fysisk aktivt yrke (går og løfter 

mye eller tungt kroppsarbeid), eller tidligere lønnet 

arbeid beskrevet som hardt arbeid (ikke-dykkere) 

+disse eksklusjonskrit.: 

-debut angina pectoris før man fylte 30 år (ikke-

dykkere) 

-astma (ikke-dykkere) 

-kronisk bronkitt, emfysem eller KOLS (ikke-dykkere) 

-diabetes type 1 (ikke-dykkere) 

-epilepsi (ikke-dykkere) 
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4. Diskusjon 

 

4.1 Viktigste funn 

Resultatene fra denne studien kan tyde på økt forekomst av høyt blodtrykk hos tidligere dykkere 

(Dykkerstudien 2011) sammenlignet med ikke-dykkere (HUNT3), samt høyere andel tung pust 

hos tidligere dykkere sammenlignet med andel tung pust hos aktive dykkere og andel hjertesvikt 

hos ikke-dykkere. 

 

Tidligere dykkere med høyere dykkeeksponering i form av økt antall yrkesdykk og SCUBA-

dykk, samt økt antall dykk med luft, ser ut til å ha en økt andel hjerteinfarkt/angina pectoris 

sammenlignet med tidligere dykkere med lavere dykkeeksponering (relativ risiko justert for 

alder og røyking på hhv. 2,91 (1,23-6,87), 2,20 (1,09-4,43) og 3,05 (1,47-6,34)) (tabell 3.4 og 

3.6). I tillegg har tidligere dykkere som ofte har unnlatt å ta dykkefri dag etter 3 dager med 

belastende dykk høyere forekomst av høyt blodtrykk sammenlignet med de som sjelden har 

unnlatt dette (RR just. = 1,47 (1,01-2,15)) (tabell 3.14). Med belastende dykk menes dykking 

med varierende dykkedybde, dykkedybde over 30 m., bunntid som gir over 15 min. 

dekompresjonstid, anstrengende dykk eller kulde under dekompresjonen. 

 

Generelt sett er det noen tendenser til økt forekomst av hjerteinfarkt/angina pectoris og høyt 

blodtrykk hos tidligere dykkere med høy grad av dykkeeksponering sammenlignet med 

tidligere dykkere med lav eksponeringsgrad (figur 3.2 og 3.4). Ulik dykkedybde i forhold til 

hjerteinfarkt/angina pectoris ser ut til å ha mindre betydning, mens andelen høyt blodtrykk blant 

tidligere mannlige dykkere med vanlig dykkedybde på hhv. 0-20m og >20m er 18,5 % og      

36,4 % (RR just. = 2,19 (0,89-5,41)) (tabell 3.12). 

 

 

4.2 Funn relatert til andre forskningsresultater 

4.2.1 Mortalitet 

Det at man ser en lavere forekomst av hjerteinfarkt/angina pectoris i utvalget alle (5,2 % hos 

tidligere dykkere vs. 8,6 % hos ikke-dykkere (HUNT3)) kan man tenke seg er naturlig, da det i 

dette referanseutvalget ikke er tatt hensyn til at dykkere er et utvalg i befolkningen med noe 

bedre helse og bedre fysisk form enn normalbefolkningen som helhet. Dette samsvarer med en 
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tidligere norsk mortalitetsstudie som viser noe lavere kardiovaskulær mortalitet hos dykkere i 

forhold til normalbefolkningen som helhet (9). 

 

Mens de med lite dykkeeksponering har noe lavere total mortalitet sammenlignet med 

normalbefolkningen, har de med høy dykkeeksponering lik mortalitet sammenlignet med 

normalbefolkningen (9). Med tanke på at dykkere er et utvalg av de med bedre helse i 

utgangspunktet og forekomsten av kardiovaskulær sykdom vil forventet være lavere enn i 

normalbefolkningen som helhet, kan man se på en lik forekomst som et funn av betydning. Da 

det er tatt hensyn til noen ulikheter mellom dykkere og ikke-dykkere ved utvalg i denne studien, 

er det noe mer usikkert i hvilken grad man kan anse en ikke signifikant forskjell som et funn av 

betydning på tilsvarende måte. 

 

En svensk studie tyder på høyere mortalitet hos yrkesdykkere sammenlignet med 

normalpopulasjonen, hvor årsaken til denne økningen antas å være iskemisk hjertesykdom og 

ikke andre kardiocerebrovaskulære sykdommer (10). En høyere andel tung pust og muligens 

hjertesvikt hos tidligere dykkere behøver imidlertid ikke å være motstridende med disse 

mortalitetsstudiene, da ca. en tredjedel av de med kronisk hjertesvikt vil dø av en alvorlig 

iskemisk hendelse (20). Høyt blodtrykk vil også være en risikofaktor for hjerteinfarkt (21). 

 

Hjerneslag og hjerneblødning vil imidlertid regnes som «andre kardiocerebrovaskulære 

sykdommer», som man antar ikke er årsaken til høyere mortalitet hos yrkesdykkere 

sammenlignet med normalpopulasjonen (10). Denne studien viser heller ikke signifikante 

forskjeller i andel hjerneslag/hjerneblødning hos tidligere dykkere (Dykkerstudien 2011) 

sammenlignet med normalpopulasjonen (HUNT3), men en mulig tendens til høyere andel 

hjerneslag/hjerneblødning hos tidligere dykkere ved utvalg (RR just. = 2,18 (0,75-6,33)) (figur 

3.7 og tabell 3.16). Ved spørsmål om hjerneslag/hjerneblødning ved Dykkerstudien 2011 («Har 

du eller har du hatt hjerneslag eller hjerneblødning? (11)), er det ikke gjort noe skille på i 

hvilken sammenheng dette ev. har oppstått. Dette kan f.eks. ha oppstått direkte i forbindelse 

med en dykkerulykke som følge av trykkfallsyke, eller det kan ha oppstått på land som en ev. 

langtidseffekt av dykking eller av andre årsaker. Dette gjør at man ikke kan trekke noen sikre 

konklusjoner om hjerneslag/hjerneblødning som en mulig langtidseffekt av dykking. 
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4.2.2 Hjertefunksjon og kardiovaskulær sykdom 

4.2.2.1 Hjerteinfarkt/angina pectoris 

Denne studien støtter opp under tidligere studier på rotter som viser utvikling av hypertrofi og 

nekrotiske områder i venstre ventrikkel ved trykkeksponering (6). Tilsvarende iskemiske 

forskjeller har derimot ikke tidligere blitt vist ved studier på mennesker in vivo. Noe av 

forklaringen kan ligge i et begrenset utvalg: 20 dykkere på 35-45 år ble sammenlignet med 20 

politimenn på samme alder (5). I tillegg til et forholdsvis begrenset antall deltakere, kan det 

tenkes at man ikke ser iskemiske forandringer hos de fleste før man har nådd en høyere alder 

enn 45 år. Det er også naturlig å tenke at dykkere som får påvist iskemiske hjerteforandringer 

slutter å dykke. Dermed vil studier på aktive dykkere muligens kunne maskere eventuelle 

kardiovaskulære endringer.  

 

4.2.2.2 Høyt blodtrykk 

Tidligere studier har vist økt pulmonalarterietrykk og overbelastning av høyre ventrikkel like 

etter ett enkelt sjødykk. Både tørrdykk og våtdykk er også assosiert med negativ påvirkning av 

endotelet (1), men det er ikke tidligere vist noen varige endringer i blodtrykk hos mennesker 

etter dykkeeksponering. Denne studien viser imidlertid en tendens til økt forekomst av høyt 

blodtrykk hos tidligere dykkere sammenlignet med normalpopulasjonen, men ulike 

spørsmålsformuleringer ved hhv. Dykkerstudien 2011 og HUNT3 gjør at dette er vanskelig 

sammenlignbart. Ved sammenligning av deltakere fra Dykkerstudien 2011 opp mot hverandre, 

ses også en tendens til høyere forekomst av høyt blodtrykk ved større grad av 

dykkeeksponering. 

 

4.2.2.3 Tung pust/hjertesvikt 

Ut fra denne studien kan det være vanskelig å si noe helt konkret om hjertefunksjonen ut fra 

spørsmål om tung pust, da også andre tilstander som f.eks. astma eller KOLS kan føre til 

lignende symptomer. Man kan imidlertid ikke utelukke at en høyere andel tung pust hos 

tidligere dykkere både i forhold til andel tung pust hos aktive dykkere (Dykkerstudien 2011) og 

i forhold til andel hjertesvikt hos ikke-dykkere (HUNT3) kan være et tegn på varig svekkelse 

av hjertefunksjonen etter dykkeeksponering. Tidligere studier tyder også på en tendens til økt 

størrelse på kaviteten i høyre ventrikkel hos SCUBA-dykkere sammenlignet med kontroller 

(22). En mulig forklaring av dette kan være økt belastning på hjertet ved omfordeling av 

blodvolum ved dykking. 
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4.2.2.4 Hjerneslag eller hjerneblødning 

Atrieflimmer forårsaker omtrent 25 % av alle emboliske hjerneslag (23). Da symptomgivende 

arytmi er en absolutt kontraindikasjon for dykking (18), antas dykkere å være et utvalg med 

lavere forekomst av arytmi sammenlignet med normalpopulasjonen, selv om arytmier kan 

oppstå etter dykkeslutt. 

 

Studier på rotter har ikke vist strukturelle eller cellulære forandringer i hjernen 2 uker etter ett 

enkelt simulert tørrdykk, men at sirkulatoriske forandringer i den cerebrale perfusjonen kan 

oppstå. Dette kan forklares med økende oksygenbehov som følge av vevshypoksi-iskemi pga. 

dekompresjonsstress (24). Som tidligere nevnt, er både tørrdykk og våtdykk også assosiert med 

negativ påvirkning av endotelet, våtdykk i større grad enn tørrdykk (1). Dette kan være mulige 

forklaringsmekanismer til en mulig økt tendens til hjerneslag/hjerneblødning hos tidligere 

dykkere sammenlignet med normalpopulasjonen ved utvalg i denne studien. 

 

4.2.2.5 Dykkeeksponering 

Tidligere studier tyder ikke på ulike kardiovaskulære effekter ved ulike dykkedybder. Denne 

studien kan derimot tyde på en mulig effekt på blodtrykket (18,5 % høyt blodtrykk hos de med 

største vanlige dykkedybde på 0-20m, og 36,4 % ved >20m (utvalg) (tabell 3.12)). Det kan 

tenkes at noe av denne effekten kan skyldes andre faktorer som høyere sertifisering og høyere 

antall dykk ved større dykkedybder. 

 

Fra tidligere er det få studier på kardiovaskulære langtidseffekter av dykking hos mennesker in 

vivo. Denne studien kan tyde på en høyere forekomst av kardiovaskulær sykdom hos de med 

et høyt antall dykk sammenlignet med de med et lavere antall dykk. De som ofte utsettes for 

belastende dykking ser også ut til å ha en tendens til høyere forekomst av kardiovaskulær 

sykdom. Dette understreker viktigheten av å forebygge belastende dykking, samt rutiner for 

dykkepause etter belastende dykk. Livsstilsendringer som trening på land kan også være 

forebyggende tiltak mot videre utvikling av kardiovaskulær sykdom. 
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4.3 Studiens sterke og svake sider 

4.3.1 Problemstilling 

Problemstillingen tar for seg en bestemt sykdomsgruppe: kardiovaskulær sykdom. Ulike 

forekomster ved andre sykdomsgrupper og dykkingens påvirkning av andre organsystemer er 

utelatt i denne studien. Det er i denne studien et hovedfokus på langtidseffekten av dykking på 

hjerte- og karsystemet, mens kardiovaskulær sykdom som årsak til dykkerulykker ikke er tatt 

hensyn til. Det kan også tenkes at en høyere mortalitet pga. kardiovaskulær sykdom i 

forbindelse med ulykker kanskje vil kunne føre til en falskt lavere forekomst av kardiovaskulær 

sykdom hos eldre, tidligere dykkere. Dersom man får et hjerteinfarkt under vann, kan det tenkes 

å være høy risiko for dødelig utgang. Hadde dette hjerteinfarktet oppstått på land, ville sjansen 

for å overleve vært større, og man ville dermed kommet inn i statistikken blant de som har hatt 

hjerteinfarkt. 

 

4.3.2 Datainnsamling og studiedesign 

Denne hovedoppgaven er en studie av forekomst av kardiovaskulær sykdom hos tidligere 

dykkere sammenlignet med ikke-dykkere, basert på to ulike spørreundersøkelser 

(tverrsnittstudier, hhv. Dykkerstudien 2011 og HUNT3). Gjennomføringen av disse to studiene 

ble gjort med få års mellomrom, HUNT3 i 2006-2008 og Dykkerstudien i 2011. Begge studiene 

er basert på utsending av spørreskjema. Ved HUNT3 har deltakere i tillegg møtt til 

helseundersøkelse (skjema 1 ble tatt med ved oppmøte) og svart på flere spørreskjema ved 

oppmøte (bl.a. skjema 2 og 3). HUNT3 er en forholdsvis stor studie med stort tallmateriale. 

Dykkerstudien 2011 danner også et godt datagrunnlag særlig for yrkesdykkere, da utsending av 

spørreskjema er basert på Arbeidstilsynets register over yrkesdykkere (fra 1980). 

 

Med spørreskjema som grunnlag for forekomst av ulike sykdomstilstander, vil svaret være 

basert på en subjektiv vurdering av dette fremfor objektive diagnosekriterier eller objektive 

funksjonsmålinger. Ved tolkning av resultatene bør man også være oppmerksom på recall bias: 

Dykkere som selv tror dykking kan ha sammenheng med sykdom og plager kan ha tendens til 

høyere rapportering av dette. Andre bias kan f.eks. være ulik rapportering ved ulikt 

utdanningsnivå. 

 

Ulik spørsmålsformulering ved de to studiene (Dykkerstudien 2011 og HUNT3) gjør også at 

resultatene blir noe usikre. I tillegg er tidsaspektet ved de ulike sykdomstilstandene hos dykkere 
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noe usikkert, da det er få spørsmål om varighet og sykdomsdebut ved Dykkerstudien 2011. I 

hvilken grad dykking kan føre til økt risiko for kardiovaskulær sykdom kan man dermed ikke 

si noe sikkert om gjennom denne studien. 

 

4.3.3 Analyse 

4.3.3.1 Avhengige variabler 

4.3.3.1.1 Hjerteinfarkt/angina pectoris 

Ved Dykkerstudien 2011 er det ikke gjort noe skille mellom hjerteinfarkt og angina pectoris, 

men spurt om dette i samme spørsmål: «Har du eller har du hatt hjerteinfarkt eller angina 

pectoris (hjertekrampe?)». Ved HUNT3 er det imidlertid spurt om dette hver for seg. For å gjøre 

disse spørsmålene mest mulig sammenlignbare, er det valgt å kun studere hjerteinfarkt og 

angina pectoris samlet også for HUNT3. Det vil imidlertid være et usikkerhetsmoment knyttet 

til om «ja» som svar her betyr hjerteinfarkt eller angina pectoris eller begge deler. 

Spørsmålsformuleringen «hjerteinfarkt eller angina pectoris» ved Dykkerstudien 2011 gjør 

også at dette kan tolkes ulikt. Spørsmålet kan tolkes som kun hjerteinfarkt eller kun angina 

pectoris, eller det kan tolkes som hjerteinfarkt og/eller angina pectoris. Ved HUNT3 er det valgt 

å inkludere også de som har svart «ja» på begge deler, i tillegg til de som kun har svart «ja» på 

spørsmål om hjerteinfarkt eller kun angina pectoris. 

 

4.3.3.1.2 Høyt blodtrykk 

Ved HUNT3 er det ikke spurt om man har eller har hatt høyt blodtrykk på samme måte som 

ved Dykkerstudien 2011. Høyt blodtrykk er dermed ved HUNT3 definert ut fra spørsmål om 

medikamentell behandling av høyt blodtrykk («Bruker du eller har du brukt medisiner mot høyt 

blodtrykk?»). I denne definisjonen ligger en antakelse om at alle som tar medisiner mot høyt 

blodtrykk har høyt blodtrykk. Man kan derimot anta at det er flere som ikke tar medisiner mot 

høyt blodtrykk, men som likevel har høyt blodtrykk. Disse vil ikke bli fanget opp gjennom 

spørsmålsformuleringen i HUNT3, mens disse vil trolig inkluderes med 

spørsmålsformuleringen i Dykkerstudien 2011. Dermed vil andelen med høyt blodtrykk 

muligens bli feilaktig forhøyet hos dykkere (Dykkerstudien 2011) i forhold til ikke-dykkere 

(HUNT3). På en annen side er hypertensjon en relativ kontraindikasjon for fritidsdykking (18), 

og absolutt kontraindikasjon for yrkesdykkere ved høyere grad enn grad 1. Mild hypertensjon 

(grad 1) kan vurderes (25). Dette gjør at dykkere er et selektert utvalg med mulig lavere andel 

høyt blodtrykk sammenlignet med normalbefolkningen. 
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I HUNT3 er det også gjort blodtrykksmålinger ved oppmøte til helseundersøkelse som kunne 

vært aktuelt å ta i bruk ved denne analysen. Da ville man også kunne fanget opp deltakere som 

ikke tar eller har tatt medisiner mot høyt blodtrykk, men som likevel har høyt blodtrykk. En slik 

enkeltmåling kan imidlertid være et usikkert mål, da dette ikke nødvendigvis betyr vedvarende 

høyt blodtrykk. 

 

Ved Dykkerstudien 2011 gir spørsmål om høyt blodtrykk noe rom for ulike tolkninger. For 

noen kan høyt blodtrykk ved enkeltmålinger oppfattes som høyt blodtrykk, mens andre kan 

tolke dette som hypertensjon etter fastsatte diagnosekriterier. Både spørsmål om høyt blodtrykk 

ved Dykkerstudien 2011 og spørsmål om behandling av høyt blodtrykk ved HUNT3 forutsetter 

at dette har blitt oppdaget ved tidligere helsesjekk. Man kan anta at alle dykkere har foretatt 

helsesjekk i forbindelse med utstedelse av dykkersertifikat, og at aktive yrkesdykkere har utført 

helsesjekk i løpet av det siste året, da helseerklæring for yrkesdykkere har gyldighetstid på inntil 

ett år (25). For tidligere dykkere og ikke minst for ikke-dykkere er det noe mer usikkert hvor 

lenge det er siden man hadde forrige helsesjekk. 

 

Totalt sett ser man at andelen høyt blodtrykk hos ikke-dykkere (HUNT3) er forholdsvis lik 

andelen høyt blodtrykk hos tidligere dykkere (Dykkerstudien 2011) med lav dykkeeksponering. 

Ikke-dykkere ved utvalg har en andel høyt blodtrykk på 19,8 %, mens tidligere dykkere har en 

andel høyt blodtrykk på 24,5 % ved 0-50 yrkesdykk i gjennomsnitt per år (dette utelukker ikke 

et høyt antall fritidsdykk) (tabell 3.11), 18,5 % ved dykkedybde på 0-20m (tabell 3.12) og 

gjennomsnittlig 19,2 % for de som sjelden har hatt belastende dykking/ofte hatt manglende 

dykkefri dag etter belastende dykking (tabell 3.14). Dette kan tyde på noe samsvar ved denne 

sammenligningen mellom Dykkerstudien 2011 og HUNT3. 

 

4.3.3.1.3 Tung pust/hjertesvikt 

Ved Dykkerstudien 2011 er det ingen direkte spørsmål knyttet til hjertesvikt. Det er derimot 

flere spørsmål angående tung pust. Hva som menes med tung pust kan tolkes ulikt, og for noen 

kan dette tolkes som normalt andpusten etter aktivitet uten at det nødvendigvis foreligger en 

patologisk tilstand av den grunn. Selv om man blir «unormalt» tungpustet, behøver man likevel 

ikke å ha hjertesvikt. En andel på rundt 8 % med tung pust hos aktive dykkere kan tyde på dette, 

da disse antas å være friske. Dette kan likevel ikke være hele forklaringen, da andelen tung pust 

er over dobbelt så høy hos tidligere dykkere sammenlignet med aktive dykkere. 
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Siden spørsmål om hjertesvikt (HUNT3) og spørsmål om tung pust (Dykkerstudien 2011) ikke 

er direkte sammenlignbart, er også spørsmål om tung pust ved HUNT3 studert. Dette 

spørsmålet forutsetter imidlertid at dette er i form av anfall og gjelder bare de siste 12 mnd. I 

tillegg er det spørsmål om pipende eller tung pust. Dette kan muligens relateres mer til 

astmaanfall enn til tung pust i forbindelse med hjertesvikt. Ved utvalg er alle med astma 

ekskludert, men det er fremdeles noen i denne gruppen som har svart «ja» på dette spørsmålet. 

Mulige forklaringer kan være at noen har hatt denne type anfall uten å ha diagnosen astma, eller 

det kan tenkes å dreie seg om tung pust. Andre typer lignende anfall kan også være f.eks. 

panikkanfall. 

 

4.3.3.1.4 Hjerneslag eller hjerneblødning 

Spørsmål i forhold til hjerneslag/hjerneblødning er relativt likt formulert ved Dykkerstudien 

2011 og ved HUNT3. Dermed kan dette resultatet tillegges større vekt enn flere av de tidligere 

diskuterte utfallene. Små tall gjør imidlertid betydningen av resultatene noe usikre. 

 

4.3.3.1.5 Dykkeeksponering  

Fordelen ved undersøkelsen av ulik grad av dykkeeksponering, er at deltakere fra samme 

spørreundersøkelse (Dykkerstudien 2011) er sammenlignet opp mot hverandre. På denne måten 

unngås forskjeller pga. ulik spørsmålsformulering og ulik gjennomføring ved ulike 

spørreundersøkelser. 

 

Man kan tenke seg at de med høyere sertifikatklasse er utsatt for høyere grad av eksponering. 

På en annen side er dette et forholdsvis uspesifikt mål på eksponeringsgrad, da det kan være 

store variasjoner innenfor samme sertifikatklasse. Forskjeller ved lang eksponeringstid kan like 

gjerne være pga. andre eksponeringsforhold, som f.eks. at de med lang eksponeringstid naturlig 

nok også har flere dykk. 

 

I forhold til spørsmål om årstall for dykkestart og dykkeslutt, antall dykk med ulik type 

pustegass og vanlig dykkedybde der deltakerne har skrevet inn årstall/antall selv, er det 

forholdsvis mange manglende verdier. Dermed blir det mindre grunnlag for analyse ved disse 

spørsmålene. I tillegg kan det tenkes å være en skjevfordeling i rapportering. Om de som har 

god oversikt over antall dykk f.eks. også har gode treningsrutiner og/eller gode dykkerutiner 

med tanke på dykkepause etter belastende dykking, kan man bare spekulere i. 
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I forhold til ulik type pustegass, er det et høyere antall dykkere som har dykket med luft enn 

med nitrox og blandingsgass. Luftdykking gir dermed et bedre grunnlag for analyse med høyere 

statistisk styrke som gjør at man lettere får signifikante forskjeller. Samtidig krever dykking 

med nitrox og blandingsgass høyere sertifisering, og man kan anta at de som har dykket med 

nitrox og blandingsgass også har hatt en høyere total eksponeringsgrad. Dette gjør disse 

beregningene noe usikre. 

 

4.3.3.2 Utvalg 

4.3.3.2.1 Alle 

Siden det er kun 185 kvinner som har deltatt i Dykkerstudien 2011 (6,5 %), mens det ved 

HUNT3 er 54,6 % kvinner (27 756/50 805), er det valgt å kun studere menn. Dette er for å ta 

høyde for mulige kjønnsforskjeller ved ulike forekomster. Egne beregninger på kun 185 

kvinner, ville også ha gitt usikre resultater. Dersom man skulle gjort beregninger med kun 

tidligere kvinnelige dykkere, ville dette innbefattet 51 deltakere. 

 

Antakelsen om at aktive dykkere er et utvalg av friske mennesker med god helse, er gjort på 

bakgrunn av de helsekrav som stilles både ved utstedelse av dykkersertifikat og jevnlig 

helsesjekk av yrkesdykkere (26). Samtidig er det naturlig å tenke at dykkere som får hjerte- og 

karsykdom gjerne slutter å dykke. I tillegg kan dykking i seg selv anses som en aktivitet som 

krever en viss fysisk form. Disse kravene til helse og fysisk form gjelder ikke for tidligere 

dykkere. Man må likevel ta med i beregningen at disse kravene har blitt stilt på et tidligere 

tidspunkt, mens tilsvarende krav er noe man regner med ikke har blitt stilt hos deltakerne i 

kontrollgruppen (HUNT3). Dermed vil det være naturlig med en lavere forekomst av 

kardiovaskulær sykdom hos mannlige tidligere dykkere enn i kontrollgruppen. Med tanke på 

dette, er det mulig at en ikke signifikant forskjell mellom tidligere dykkere og kontrollgruppen 

likevel kan være av betydning, som for andel hjerteinfarkt/angina pectoris totalt (RR just. = 

0,93 (0,68-1,27)) (tabell 3.1). 

 

Utover de 6 deltakerne ved HUNT3 som er klassifisert som yrkesdykkere, har man ingen 

garanti for at ikke flere HUNT3-deltakere har drevet med dykking, da det ikke er spurt om 

dette. Det antas å være ca. 25 000 sportsdykkere i Norge (27) i en befolkning på 4 478 500 

(1.januar 2000) (28), noe som utgjør under 0,6 %. Dette antas å være såpass få at det utgjør liten 

forskjell på resultatet. 
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4.3.3.2.2 Utvalg 

I dette utvalget er det i tillegg til kriterier under alle tatt hensyn til alder og røyking, da dette 

kan påvirke resultatet. Siden hjerte- og karsykdom forekommer først og fremst i den eldre del 

av befolkningen, er det satt en nedre grense på 50 år. Denne grensen kunne vært satt høyere for 

å få et mindre aldersintervall da det fremdeles kan være store forskjeller på 50-åringer og de 

like under 80 år. For å beholde et visst antall i studien ble dette likevel ikke gjort. I stedet er det 

gjort ytterligere justering for alder ved hjelp av generalized linear models. 

 

I og med at det er kun tre mannlige tidligere dykkere på 80 år eller mer, er det valgt å utelukke 

også alle deltakere fra HUNT3 over eller lik 80 år. Hadde man ikke gjort dette, kunne man ha 

tenkt seg en feilaktig forhøyet forekomst av kardiovaskulær sykdom i kontrollgruppen 

(HUNT3) sammenlignet med tidligere dykkere pga. skjevfordeling i alder. 

 

Videre er det gjort to antakelser i forhold til yrke og aktivitet: Den første er at alle dykkere er 

yrkesaktive, den andre er at dette yrket krever en viss grad av fysisk aktivitet eller hardt arbeid. 

Dykkerstudien 2011 er basert på Arbeidstilsynets register over yrkesdykkere, og det er dermed 

rimelig å anta at alle deltakerne ved denne studien er eller har vært yrkesaktive. Det er imidlertid 

2041 av 2662 menn (76,7 %) som har svart på spørreskjemaet at de er/var yrkesdykkere (én 

manglende verdi). Blant tidligere mannlige dykkere har 591/768 (77,0 %) svart at de er/var 

yrkesdykkere, 532/672 (69,3 %) at de jobber utenfor dykkebransjen (på nåværende tidspunkt), 

mens 32/523 (4,2 %) var sykemeldt eller fikk arbeidsavklaringspenger og 78/551 (10,2 %) var 

uføretrygdet ved utførelse av undersøkelsen. De sistnevnte kan ha vært yrkesaktive på et 

tidligere tidspunkt. 

 

Da dykking i seg selv kan anses som en fysisk aktivitet, er et fysisk aktivt yrke gjort til et 

inklusjonskriterium for nåværende yrkesaktive ikke-dykkere (HUNT3). Graderingen av 

aktivitetsnivå er et forholdsvis unøyaktig mål. Det samme gjelder spørsmål om hardt arbeid hos 

tidligere yrkesaktive i HUNT3. De som ikke er nåværende yrkesaktive, men tidligere har hatt 

lønnet arbeid har ikke blitt spurt om grad av fysisk arbeid, men om grad av hardt arbeid. Dette 

er kanskje noe mer upresist, og hardt arbeid kan både tolkes som fysisk hardt arbeid og som 

psykisk hardt arbeid eller stressende arbeid. Dykking vil gjerne kreve noe fysisk aktivitet, men 

kan også tenkes å ha en viss stresskomponent. I hvilken grad dette oppleves som «hardt» arbeid 

er imidlertid noe diskutabelt. 
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Ellers er kriteriene i dette utvalget først og fremst basert på absolutte kontraindikasjoner for 

fritidsdykking. For yrkesdykkere vil enda strengere helsekrav gjelde. Dette gjør at disse 

kriteriene anses som forholdsvis rimelige. I forhold til hva som er insulinkrevende diabetes 

mellitus er det en forenkling å si at dette gjelder diabetes type 1. I realiteten vil imidlertid alle 

med diabetes vurderes nøye før de ev. får godkjent legeerklæring for dykking pga. fare for 

hypoglykemi under vann (18). 

 

Når det gjelder angina pectoris, er debuttidspunktet noe usikkert for dykkere, da det ikke er 

spurt om det i Dykkerstudien 2011. I og med at dette er en absolutt kontraindikasjon for dykking 

og de fleste dykkerne sluttet å dykke ved høyere alder enn 30 år, kan man anta at også 

debuttidspunktet for angina pectoris hos dykkere er høyere enn 30 år. Naturlig nok vil dette ha 

innvirkning på resultatet særlig for forekomst av hjerteinfarkt/angina pectoris. 

 

Samlet sett kan det tenkes at noen av kriteriene i dette utvalget er noe strenge, som f.eks. i 

forhold til fysisk aktivt yrke, og muligens kunne føre til en kontrollgruppe med noe bedre helse 

sammenlignet med tidligere dykkere. På en annen side vil også mange relative 

kontraindikasjoner i tillegg til absolutte kontraindikasjoner for dykkere gjelde i praksis. 

HUNT3 med mange ulike spørsmål og et stort antall deltakere har gjort det mulig å ta hensyn 

til mange kriterier, men det vil fremdeles være en viss usikkerhet knyttet til i hvilken grad man 

kan regne et utvalg i normalbefolkningen som en sammenlignbar kontrollgruppe. Sammen med 

sammenligning av tidligere dykkere med ulik eksponeringsgrad opp mot hverandre, kan 

sammenligning av tidligere dykkere med et utvalg i normalpopulasjonen muligens bidra til et 

bedre helhetsbilde. 

 

4.3.3.2.3 Politi 

Polititjenestemenn er en yrkesgruppe hvor det stilles noen krav til fysisk helse ved studiestart. 

Dermed kan dette tenkes å være en egnet kontrollgruppe, da det også stilles helsekrav før 

utstedelse av dykkersertifikat. For yrkesdykkere må helseerklæring fornyes hvert år (25), mens 

tilsvarende helsekrav ikke stilles til polititjenestemenn etter opptak på politihøgskolen. Det kan 

tenkes at slike hyppige helsekontroller gjør at yrkesdykkere i større grad enn polititjenestemenn 

sørger for å opprettholde en god fysisk helse gjennom blant annet trening, og dermed blir et 

utvalg med noe bedre helse. 
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4.4 Videre forskning 

Denne hovedoppgaven er en studie av ulike forekomster, og videre forskning er nødvendig for 

å ev. kunne trekke konklusjoner om dykking som risikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Bl.a. 

vil mer nøyaktig kartlegging av tidspunkt for sykdomsdebut hos dykkere være nødvendig. 

 

Mer forskning vil også være nødvendig for å kartlegge ulike forklaringsmekanismer for 

tendenser til høyere forekomst av enkelte kardiovaskulære symptomer og sykdommer hos 

tidligere dykkere sammenlignet med normalbefolkningen, samt tendenser til høyere forekomst 

av hjerteinfarkt/angina pectoris og høyt blodtrykk hos tidligere dykkere med høy grad av 

dykkeeksponering i forhold til tidligere dykkere med lav grad av dykkeeksponering. 

 

Disse tendensene til økt forekomst av kardiovaskulær sykdom hos tidligere dykkere 

understreker også viktigheten av gode retningslinjer for dykking, blant annet angående rutiner 

for dykkepause etter belastende dykking. Trening er fra tidligere et kjent forebyggende tiltak 

mot kardiovaskulær sykdom, og bedre gassutveksling like etter dykking kan kanskje tenkes å 

ha en gunstig tilleggseffekt. Videre forskning kreves for å avgjøre om trening kan ha en bedre 

effekt på hjerte- og karsystemet like etter dykking i forhold til trening ved andre tidspunkt. 
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5. Konklusjon 

 

Denne hovedoppgaven viser noen tendenser til økt forekomst av enkelte kardiovaskulære 

symptomer og sykdommer hos mannlige tidligere dykkere (Dykkerstudien 2011) sammenlignet 

med normalbefolkningen (HUNT3). Ulike spørsmålsformuleringer ved hhv. Dykkerstudien 

2011 og HUNT3 gjør resultatene noe usikre. 

 

Man ser også noen tendenser til høyere forekomst av hjerteinfarkt/angina pectoris og høyt 

blodtrykk hos tidligere dykkere med høy grad av dykkeeksponering i forhold til tidligere 

dykkere med lav grad av dykkeeksponering (bl.a. ved høyere antall dykk eller ofte mangel på 

dykkefri dag etter belastende dykk, dvs. dykk med varierende dybde, stor dykkedybde, bunntid 

som gir over 15 min. dekompresjonstid, anstrengende dykk eller kulde under dekompresjonen). 

 

Funnene i denne hovedoppgaven understreker viktigheten av forebyggende arbeid mot unødig 

stor dykkebelastning. Blant annet kan denne studien tyde på en gunstig helseeffekt av rutiner 

for dykkepause etter belastende dykking. Forebygging av videre utvikling av kardiovaskulær 

sykdom gjennom bl.a. trening vil også være viktig. 
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1a. Utdanning og årstall: (besvar hver linje) 1b. Type sertifikat (besvar  hver linje)

 Ja Nei Årstall       og årstall: Ja Nei  Årstall (1. gang) 

Fritidsdykkekurs                  Klasse I  

Dykkekurs i marinen                  Klasse II  

Yrkesdykkeskole                  Klasse III  

Klokkedykkeutdanning                  Klasse R  

Ingen formell dykkeutdanning                  Klasse S  

3c.  Fritidsdykking
       - angi type og omfang:

       Før 2005 ..............................

       2005 - 2009 .........................

       Fra 2010 ..............................

Gjennomsnittlig ant. fritidsdykk per år Vanlig Teknisk dykking

0 1-20 21-40 >40 dybde(m) Ja Nei Max dybde(m)

 Arbeidssituasjon

  Ja Nei   Årstall

3a. Er / var du fritidsdykker?     Hvis ja, hvilket år begynte du å dykke? 

3b. Har du sluttet å fritidsdykke?     Hvis ja, hvilket år sluttet du å dykke?

2. Hva er din nåværende arbeidssituasjon? (sett ett kryss på hver linje):
 Ja Nei
Dykker ........................................................  
Jobber i dykkefirma, men dykker ikke ......  
Jobber utenfor dykkebransjen ...................     
                                                                                      i såfall, hvilket yrke har du? _______________________

Sykemeldt eller får arbeidsavklaringspenger  
Uføretrygdet ...............................................      
Alderspensjonist .........................................  
Student/skoleelev .......................................  

+

+

+

+

+
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5. All dykking - angi omtrentlig omfang og dybder (jobb og/eller fritid):

Totalt ant dykk Med luft Med nitrox Med blandingsgass Vanlig dybde(m) Max dybde(m)

SCUBA

Hjelm/
slange

Metning

Bounce

     
6. Har du vært utsatt for fysisk belastende dykking? (jobb og/eller fritid) 
Dykking hvor dybden varierer mye, dypere enn 30 m, bunntiden gir mer enn 15 min dekompresjons-tid, anstrengende dykk eller
vært kald eller frosset under dekompresjonen.

Utsatt for belastende dykking? Ikke dykkefri dag etter 3 dager
med belastende dykk?

Gjentatte dykk hvis første dykk
var belastende?

Sjelden Av og til Ofte Sjelden Av og til Ofte Sjelden Av og til Ofte

Før 2005

2005-2009

Fra 2010

7. For deg som dykker nå, nåværende dykkesituasjon i jobb eller fritid: (sett ett kryss på hver linje)
 Alltid Av og til Aldri  

Har du computer med på dykket? .....................................         
Dykker du ut fra computerens beregninger? .....................         
Dykker du ut fra godkjente dykketabeller? ........................         
Er det elektronisk monitorering fra overflaten? ..................         
Har du stand-by-dykker? ...................................................         
Har du meddykker? ............................................................         
Dykker du med overflatedekompresjon (OD-O2)? .................         
      
8a. For deg som jobber eller har jobbet som dykker?  (sett ett kryss på hver linje)

Hvor stor stillingsprosent utgjorde dykking per år? 0% 1-50% 51-99% 100%

Før 2005 .......................................................................
2005-2009 ....................................................................
Fra 2010 .......................................................................
    
8b. Ansettelsesforhold og antall år: 
(minst ett alternativ)                                            Ja     Nei    Antall år                                                Ja     Nei      Antall år

Selvstendig næringsdrivende dykker:                                 Ansatt i dykkefirma:        

Annet: ................................................        

  Ja Nei           Årstall

4a. Er / var du yrkesdykker?     Hvis ja, hvilket år begynte du som yrkesdykker? 

4b. Har du sluttet som yrkesdykker?     Hvis ja, hvilket år sluttet du som yrkesdykker?

4c. Yrkesdykking
      - angi type
      og omfang:

Gjennomsnittlig ant. yrkesdykk per år Gjennomsnittlig ant. dykk
per dag du dykket

Gjennomsnittlig ant. døgn 
i metning per år

0 1-50 51-100 101-150 >150 1 2-3 >4 0 1-20 21-60 >60

    Før 2005
    2005-2009
    Fra 2010

 Yrkesdykking

 Forhold rundt dykking

+

+

+

+

+
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8d. Hva slags arbeid har / hadde du som dykker?   (sett ett kryss på hver linje)

 Ofte Sjelden Aldri

Anleggsarbeid ............................................................    

Inspeksjon ..................................................................    

Vedlikehold/renhold  ..................................................    
 

  
Legging av kabler/rør  ................................................    

Sprengningsarbeid  ....................................................    

Sveising  .....................................................................    

Annet  ......................................................................... 
 

   

Var dette tungt fysisk arbeid?  ...................................                                        

8e. Har du noen gang jobbet med: (besvar hver linje) 

     Ja, som dykker Ja, i annet arbeid Nei 
Slagbor, eller annet vibrerende verktøy:                              Hvis ja, antall år

Roterende verktøy:                                 Hvis ja, antall år
 
Ved bruk av vibrerende eller roterende verktøy: Ja    Nei

Har/hadde du kribling i en eller flere fingre minst 20 min etter slik bruk      

Er/var du nummen i en eller flere fingre minst 20 min etter slik bruk      

8f. I hvilken grad har du vært utsatt for kraftig støy på arbeid og i fritiden?  (sett ett kryss på hver linje)   
 Lite/ubetydelig       En del/mye

Under dykking ..............                        

I annet arbeid ...............                                

På fritiden .....................                         

8g. Har du vært sykmeldt pga sene/benhinnebetennelse / strekk / forstuvning som skyldes dykking:

 Ja          
  

 Nei           Hvis ja, antall ganger

9. Til deg som har sluttet som yrkesdykker. Hvorfor sluttet du?  (sett ett kryss på hver linje) 
 Ja Nei

Ikke fått fornyet legegodkjenning  .....................................................    
Helseforhold ......................................................................................   

Misfornøyd med arbeidsforhold ........................................................   

Fikk bedre jobb annet sted ...............................................................   

Tok annen utdanning ........................................................................   

Oppsagt .............................................................................................     
Fått angst ved dykking  .....................................................................   

Annet (beskriv kort) ...........................................................................    __________________________

8c. I hvilken bransje jobber / jobbet du som dykker? (sett ett kryss på hver linje)

 Ofte Sjelden Aldri

Kai/anlegg  ......................................................................  
 

   

Fiskeoppdrett ..................................................................     

Skjellsanking  ..................................................................     

Offshore/oljerelatert ........................................................     

Redningsdykker  .............................................................     

Dykkefotograf  .................................................................     

Dykkeinstruktør ...............................................................     

Marin forskning ...............................................................  
 

   

Annet ...............................................................................     

+

+

+

+

+
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 Symptomer / hendelser knyttet til dykking
10. Har du noen gang hatt:  (besvar hver linje)
    Ja Nei Antall ganger

Tap av bevissthet under dykk ...................                 

Trykkfallsyke ..............................................                    

Hvis du har hatt trykkfallsyke (bends): 
Hvilke symptomer - antall ganger. Hvilken behandling - antall ganger.  (besvar hver linje) 
 Ja Nei  Antall          Behandling

   ganger         I kammer Overflate beh. m/O2      Rekompr. i sjø            Ingen

Hud  

Ledd  

Hodepine  

Utmattet/trett  

Svimmel  

Ustø  

Nedsatt kraft i 
armer og/eller ben  

Nedsatt følelse i
armer og/eller ben  

Problem med
vannlating  

Samtidig ustø,
kvalm og svimmel  

Øresus  

11. Har du i forbindelse med dykking vært utsatt for farlige, skremmende eller psykisk belastende hendelser? 
         (sett ett kryss på hver linje)

Farlige eller skremmende hendelser: Ja Nei
 Kutt av pustegass ...........................................        
 Truffet/nesten truffe  t av fallende gjenstander     
 Avdrift ..............................................................         
 Sittende/hengende fast ...................................       
 Annet ...............................................................    _____________________________________________ 
     
Psykisk belastende hendelser: 
 Søkt etter druknete personer ..........................   
 Søk etter barn .................................................       
 Tap av kollega eller venn ................................      
 Opplevd nestenulykke hos kollega .................      
 Annet ..............................................................    _____________________________________________ 
   
12. Har du opplevd alvorlige skader/uhell som ikke ble rapportert?
 Aldri        Noen ganger         Ofte
                                             

+

++

+

+
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Plager, symptomer og sykdommer
13. Luftveier  (sett ett kryss på hver linje)

 Ja Nei
1. Hoster eller harker du vanligvis om morgenen? ..............................................................     
2. Hoster du omtrent daglig? ...............................................................................................       
3. Har du vanligvis oppspytt og slim når du hoster eller harker? ........................................      
    Hvis ja, har du hoste med oppspytt daglig i tre måneder eller mere i året? ..................      
4. Blir du tungpustet når du går med vanlig fart på flat mark? ...........................................       
5. Blir du tungpustet når du går sammen med jevnaldrende på flat mark? ........................      
6. Blir du mer tungpusten enn jevnaldrende når du går i motbakker? ................................  

 

     
7. Har du hatt anfall med pipelyder i brystet? .....................................................................     

    Hvis ja, hvor lenge har du hatt dette?  Antall år

14. Hånd/arm – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:  (sett ett kryss på hver linje)

      Ja Nei
1. Stikking/prikking i hendene  .............................................................................................       
2. Oppvåkning om natten med smerte, kribling, nummenhet i hånd  .................................       
3. Hvite fingre når det er kaldt .............................................................................................     
     (Hvite betyr klar avfarging av fingre med en skarp kant mot vanlig hud, ofte fulgt av rødme.) 

    Hvis ja, er det ubehagelig når du varmer opp fingrene  .................................................       
4. Smerte/stivhet i muskler eller ledd i hånd eller arm ........................................................       
5. Hvite fingre (når det ikke er kaldt)  ...................................................................................       
6. Vansker med å åpne lokk, plukke opp småting (skruer, knapper)  .................................       
7. Dykke-relatert håndeksem (dykkerhender)  .....................................................................       
8. Annet håndeksem ............................................................................................................       

15. Muskel/skjelett – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med smerter
og/eller stivhet i muskler og ledd, som har vart i minst 3 måneder sammenhengende.  (sett ett kryss på hver linje)

 Ja Nei
1. Nakke  ..............................................................................................................................      
2. Øverst i rygg  ....................................................................................................................      
3. Korsrygg  ..........................................................................................................................  

 

    
4. Skulder .............................................................................................................................      
5. Albu. .................................................................................................................................  

 

    
6. Håndledd/hånd  ...............................................................................................................      
7. Lyske  ...............................................................................................................................      
8. Hofte  ................................................................................................................................       
9. Kne  ..................................................................................................................................      
10. Ankel/fot  ........................................................................................................................     

16. Øre-nese-hals – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:  (sett ett kryss på hver linje) 
 Ja Nei

1. Smerter eller tette bihuler  ...............................................................................................       
2. Øresus eller ringing i ørene  .............................................................................................       
3. Nedsatt hørsel  .................................................................................................................  

 

     
4. Ytre øregang- eksem/plager. ...........................................................................................    

17. Mage – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:  (sett ett kryss på hver linje)

Ja Nei
1. Halsbrann/sure oppstøt  ..................................................................................................       
2. Mageknip  ........................................................................................................................       
3. Diaré  ................................................................................................................................       
4. Treg mage  .......................................................................................................................    

+

+

+

+

+
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18. Mentalt – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:  (sett ett kryss på hver linje)  
 Ja Nei

1. Oppmerksomhets- eller konsentrasjons vansker ............................................................      
2. Irritabilitet  ........................................................................................................................ 

 

    
3. Glemsomhet  ....................................................................................................................   
4. Vansker med å få organisert deg  ....................................................................................    
5. Engstelse / uro  ................................................................................................................      
6. Nedtrykthet / depresjon  ..................................................................................................      

   

19. Søvn – Har du ofte i løpet av de siste 3 månedene:  (sett ett kryss på hver linje)

 Ja Nei
1. Kjent deg søvnig om dagen .............................................................................................   
2. Hatt vanskelig for å sovne om kvelden ...........................................................................   
3. Våknet gjentatte ganger om natten .................................................................................   
4. Våknet for tidlig og ikke fått sovet igjen ..........................................................................      
5. Hatt mareritt .....................................................................................................................      
6. Hatt økt søvnbehov ..........................................................................................................     
7. Ikke vært uthvilt når du våknet ........................................................................................      

  

20. Diverse – Har du i løpet av de siste 12 månedene vært plaget med:  (sett ett kryss på hver linje)

 Ja Nei
1. Migrene ............................................................................................................................      
2. Annen type hodepine .......................................................................................................     
3. Svimmelhet  .....................................................................................................................      
4. Skjelving på hånden selv om du ikke fryser / er redd .....................................................      
5. Nummenhet, følelsesløshet og / eller prikking i føtter uten noen spesiell grunn  ...................     
6. Vannlatingsproblemer ......................................................................................................      
7. Eksem andre steder enn hånd / arm ...............................................................................      
8. Allergi  ..............................................................................................................................      
9. Svetting/svettetokter. .......................................................................................................   
10. Hjertebank ......................................................................................................................     
11. Åndenød .........................................................................................................................   

21. Sykdommer – Har du eller har du hatt:  (sett ett kryss på hver linje)

 Ja Nei
1. Høyt blodtrykk ................................................................................................ .................      
2. Sukkersyke ..................................................................................................... .................       
3. Hodeskade med bevisstløshet / besvimelse ...................................................................       
4. Epilepsi ........................................................................................................... .................      
5. Leddgikt ...........................................................................................................................      
6. Kreftsykdom .................................................................................................... ................      
7. Hjerneslag eller hjerneblødning. .......................................................................................       
8. Hjerteinfarkt eller angina pectoris (hjertekrampe) ............................................................      
9. Psykisk sykdom ...............................................................................................................   

Tretthet, helse og trivsel

22. Tretthet – Marker hvor enig du er i hvert utsagn ved å sette kryss i ruten som passer
(1 er sterkt uenig og 7 er helt enig)                                                                 (sett ett kryss på hver linje)

                                                                        sterkt uenig      helt enig

 1 2 3 4 5 6 7
1. Min motivasjon er mindre når jeg er trett .............................          
2. Fysisk aktivitet fører til tretthet .............................................       

3. Jeg blir fort trett ....................................................................       

4. Trettheten reduserer min fysiske kapasitet ..........................       

5. Trettheten gir hyppige problemer for meg ...........................       

6. Trettheten påvirker evnen til å utføre plikter og oppgaver ...       

7. Trettheten er ett av mine verste symptomer ........................       

8. Trettheten påvirker mitt arbeid, familien og det sosiale liv ...       

+

++

+

+
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23. Helse og trivsel  
De neste spørsmålene handler om hvordan du ser på din egen helse. Hvis du er usikker på hva du skal svare, vennligst svar så godt du kan. 

1. Er helsen din slik at den begrenser deg i utførelsen av disse aktivitetene nå?  (Kryss av ett alternativ på hver linje)

 Ja, begrenser Ja, begrenser Nei, begrenser meg
   meg mye    meg litt  ikke i det hele tatt

a. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, støvsuge,     
    gå en tur eller drive med hagearbeid ..............................                       
b. Gå opp trappen flere etasjer ...........................................                          
   

2. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine
    daglige gjøremål på grunn av din fysiske helse? (Kryss av ett alternativ på hver linje)

 Ja Nei
a. Du har utrettet mindre enn du hadde ønsket ..................................      
b. Du har vært hindret i visse typer arbeid eller andre aktiviteter .......        
 

3. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine
    daglige gjøremål på grunn av følelsesmessige problemer (f.eks. fordi du har følt deg deprimert eller
    engstelig)?  (Kryss av ett alternativ på hver linje)

 Ja Nei
a. Du har utrettet mindre enn du hadde ønsket ..............................................      
b. Du har utført arbeidet eller andre gjøremål mindre grundig enn vanlig ......    
   

4. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye har smerter påvirket ditt vanlige arbeid (gjelder både arbeid
    utenfor hjemmet og husarbeid)? (Kryss av ett alternativ)

    Ikke i det hele tatt        
    Litt
    En del
    Mye
    Svært mye

5. De neste spørsmålene handler om hvordan du har følt deg og hvordan du har hatt det de siste 4 ukene.
    For hvert spørsmål, vennligst velg det svaralternativet som best beskriver hvordan du har hatt det. 

Hvor ofte i løpet av de siste 4 ukene har du: (Kryss av ett alternativ på hver linje)
 Hele  Nesten Mye av  En del Litt av Ikke i det
 tiden hele tiden   tiden av tiden  tiden  hele tatt

a. Følt deg rolig og harmonisk? ............................                             
b. Hatt mye overskudd? .......................................                             
c. Følt deg nedfor og trist? ..................................                              
  
     
6. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye av tiden har 7. Stort sett, vil du si helsen din er:
 din fysiske helse eller følelsesmessige problemer (Kryss av ett alternativ)

 påvirket din sosiale omgang   Utmerket

 (som å besøke venner, slektninger osv.)?   Meget god
 (Kryss av ett alternativ)    God
   Hele tiden   Litt av tiden   Nokså god
   Nesten hele tiden   Ikke i det hele tatt   Dårlig
   En del av tiden 

24. Om din generelle helse (sett ett kryss på hver linje)
               Godt Som for andre Ikke godt      Dårlig

1. Hva tenker du om livet ditt generelt?...........................                     
         Bedre Samme Verre Mye verre

2. Hva tenker du om livet ditt nå, sammenlignet med for fem år siden?      
 
25. Tror du dykkingen har påvirket helsen din, i såfall hvordan?
   (sett ett kryss)

Positivt påvirkning    
Negativ påvirkning   
Ingen påvirkning 

+

+

+

+

+
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Bakgrunnsinformasjon

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet!

26. Bor du sammen med: (sett et kryss for hvert spørsmål og angi antall)

 Ja Nei Antall
Ektefelle/samboer/partner ...................   

Personer over 18 år .............................  

Personer under 18 år ...........................  

27. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? (sett ett kryss)
         Grunnskole    Yrkesfag - videregående    Allmennfag - videregående    Høyskole    Universitet 

28. Røyking Ja         Nei
Røyker du daglig nå? .........................              

Hvis ja, skriv antall sigaretter daglig:
 Ja         Nei
Har du røykt tidligere og sluttet? .......               

Hvor mange år har du røykt i ditt liv?

Skriv årstall da du sluttet å røyke: .....

Skriv antall sigaretter du pleide å
røyke daglig (ca): ................................

30. Synes du spørreskjemaet dekker de viktigste problemstillingene?      Ja      Nei 
Hvis nei, hva mangler:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

29. Hvor mye alkohol har du drukket
gjennomsnittlig per uke det siste året?
1 alkoholenhet= 0,33l øl = 0,33l rusbrus= et glass vin

(15cl) = et lite glass brennevin(4cl)                 (sett ett kryss)
 Ja
Er totalt avholdende ....................... 
Mindre enn 6 enheter pr. uke ......... 
7 - 12 enheter pr. uke ..................... 
13 - 18 enheter pr. uke ................... 
19 - 24 enheter pr. uke ................... 
Mer enn 24 enheter pr. uke ............ 
 Ja     Nei
Tåler du mindre alkohol nå enn før?        

+

++

+

+







Du inviteres herved til å delta i den tredje store Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT 3). Ved å delta får du en enkel undersøkelse av din egen helse, 
og du gir samtidig et viktig bidrag til medisinsk forskning.

Hver deltaker er like viktig, enten du er ung eller gammel, frisk eller syk, er HUNT-
veteran eller møter for første gang. Tilsvarende undersøkelse er tidligere gjennom-
ført i 1984-86 (HUNT 1) og 1995-97 (HUNT 2 og Ung-HUNT).  For å kunne studere
årsaker til sykdom, er det viktig at også de som tidligere har deltatt møter fram. 

Vennligst fyll ut spørreskjemaet, og ta det med når du møter til undersøkelse.

Undersøkelsen tar vanligvis ca 1/2 time. Du vil få brev med resultater fra dine
prøver etter noen uker. Dersom noen av resultatene er utenom det normale, vil du
bli anbefalt undersøkelse hos fastlegen din.

Du kan lese mer om HUNT 3 i den vedlagte brosjyren eller på www.hunt.ntnu.no.
Har du spørsmål, kan du også ringe til HUNT forskningssenter, tlf 74075180.

Vel møtt til undersøkelsen!
Vennlig hilsen

Steinar Krokstad Jostein Holmen Stig A. Slørdahl
Førsteamanuensis Professor, daglig leder Professor, dekanus

Prosjektleder HUNT 3 HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet, NTNU

Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for deg, behøver du ikke
bestille ny time. Du kan møte når det passer deg innenfor åpningstiden,
men det kan da bli noe ventetid. Du kan også møte i en annen kommune,
hvis det skulle passe bedre. Takk for at du deltar!

Åpningstida: 

Invitasjon til HUNT 3

Tid og sted for oppmøte
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Slik fyller du ut skjemaet

Rett Galt ��X

• Skjemaet vil bli lest maskinelt. 

• Det er derfor viktig at du krysser av riktig:

• Krysser du feil sted, retter du ved å fylle boksen slik:

• Skriv tydelige tall:  

• Bruk bare svart eller blå penn. Ikke bruk blyant eller tusj.
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HELSE OG DAGLIGLIV SYKDOMMER OG PLAGER

Hvordan er helsa di nå?1

Dårlig

Har du noen langvarig (minst 1 år)
sykdom, skade eller lidelse av fysisk
eller psykisk art som nedsetter dine
funksjoner i ditt daglige liv? 

Hvor mye vil du si at dine funksjoner er nedsatt? 

2

Ikke helt god God Svært god

Ja Nei

Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos:6

Ja Nei

Har du vært innlagt i sykehus
i løpet av de siste 12 måneder?

7 Ja Nei

Har du kroppslige smerter nå som
har vart mer enn 6 måneder?

3

Hvor sterke kroppslige smerter har du hatt i løpet
av de siste 4 uker?

4

Ja Nei

Er bevegelseshemmet..................

Har nedsatt syn .............................

Har nedsatt hørsel ........................

Hemmet pga. kroppslig sykdom.

Hemmet pga. psykisk sykdom.....

Hjerteinfarkt ...................................

Angina pectoris (hjertekrampe) ...

Hjertesvikt ......................................

Annen hjertesykdom.....................

Hjerneslag/hjerneblødning ..........

Nyresykdom...................................

Astma .............................................

Kronisk bronkitt, emfysem, KOLS

Diabetes (sukkersyke)....................

Psoriasis..........................................

Eksem på hendene .......................

Kreftsykdom...................................

Epilepsi...........................................

Leddgikt (reumatoid artritt) ..........

Bechterews sykdom ......................

Sarkoidose .....................................

Beinskjørhet (osteoporose) ..........

Fibromyalgi ....................................

Slitasjegikt (artrose) .......................

Psykiske plager som du
har søkt hjelp for ...........................

Fastlege/allmennlege .....................................

Annen legespesialist utenfor sykehus ...........

Konsultasjon uten innleggelse 

- ved psykiatrisk poliklinikk.........................

- ved annen poliklinikk i sykehus ...............

Kiropraktor .......................................................

Homøopat, akupunktør, soneterapeut, hånds-

pålegger eller annen alternativ behandler ...

Har du hatt noe anfall med pipende
eller tung pust de siste 12 måneder?

8 Ja Nei

Har du noen gang de siste 5 år
brukt medisiner for astma, kronisk
bronkitt, emfysem eller KOLS?

9
Ja Nei

Bruker du, eller har du brukt,
medisin mot høyt blodtrykk?

10 Ja Nei

Har du noen gang fått påvist for
høyt blodsukker?

12 Ja Nei

Har du, eller har du noen
gang hatt, noen av disse
sykdommene/plagene: 
(Sett ett kryss pr. linje)

11

Mode-
rate Sterke

Meget
sterkeIngen

Meget
svake Svake

I hvilken grad har din fysiske helse eller følelses-
messige problemer begrenset deg i din vanlige
sosiale omgang med familie eller venner i løpet av
de siste 4 uker?

5

Mye

Kunne ikke
ha sosial
omgang

Ikke i det
hele tatt En del Litt

Hvis ja:

Hvis ja: I hvilken situasjon første gang?

Hvis ja, hvor gammel
var du første gang?

Litt
nedsatt

Middels
nedsatt

Mye
nedsatt

Ja Nei

Eksempel:

Ved helseundersøkelse... Under sykdom .............

Under svangerskap ......... Annet ............................

HELSETJENESTER

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel
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Lårhalsbrudd ..............................

Brudd i handledd/underarm ....

Brudd/sammenfall av ryggvirvler

Nakkesleng (whiplash)...............

Har du noen gang hatt: 13

Ja Nei

Hjerneslag eller hjerneblødning 

før 60 års alder...........................................

Hjerteinfarkt før 60-års alder ....................

Astma..........................................................

Allergi/høysnue/neseallergi......................

Kronisk bronkitt/emfysem/KOLS..............

Kreftsykdom ...............................................

Psykiske plager ..........................................

Beinskjørhet (osteoporose).......................

Nyresykdom (ikke nyresten, 

urinveisinfeksjon, urinlekkasje) .................

Diabetes (sukkersyke)................................

Har du foreldre, søsken eller barn som
har, eller har hatt, følgende sykdommer?
(Sett ett kryss pr. linje)

14

Ja Nei
Vet
ikke

Trygg og rolig?................................

Glad og optimistisk? ......................

Nervøs og urolig?...........................

Plaget av angst? .............................

Irritabel?...........................................

Nedfor/deprimert? .........................

Ensom? ............................................

Nei, jeg har aldri røykt .....................................................

Hvis du aldri har røykt, hopp til spørsmål 22.

Nei, jeg har sluttet å røyke..............................................

Ja, sigaretter av og til (fest/ferie, ikke daglig) ...............

Ja, sigarer/sigarillos/pipe av og til .................................

Ja, sigaretter daglig .........................................................

Ja, sigarer/sigarillos/pipe daglig ....................................

Har du de to siste uker følt deg:
(Sett ett kryss pr. linje)

16

LittNei
Svært
mye

En god
del

Har noen av dine besteforeldre,
dine foreldres søsken eller dine
søskenbarn fått diagnosen diabetes
(type 1 eller type 2)?

15

Ja Nei

Røykte noen av de voksne 
innendørs da du vokste opp?

18 Ja Nei

Røykte mora di da du vokste opp?19 Ja Nei

Røyker du selv? 20

Svar på dette hvis du nå røyker daglig 
eller tidligere har røykt daglig: 

Hvor mange sigaretter røyker
eller røykte du vanligvis daglig?

21

Har du noen gang i livet opplevd at
noen over lengre tid har forsøkt å
kue, fornedre eller ydmyke deg?

17 Ja Nei

sigaretter
pr. dag

Hvor gammel var du da du
begynte å røyke daglig?

Hvis du tidligere har røykt daglig,
hvor gammel var du da du sluttet?

Svar på dette hvis du røyker eller har røykt 
av og til, men ikke daglig: 

Hvor mange sigaretter røyker
eller røykte du vanligvis i måneden?

Hvor gammel var du da du 
begynte å røyke av og til?

Hvis du tidligere har røykt av og til,
hvor gammel var du da du sluttet?

Bruker du, eller har du brukt, snus?22

Hvor gammel var du da du
begynte med snus?

Hvor mange esker snus
bruker/brukte du pr. måned?

esker snus
pr. måned

A

21
B

Hvis ja:

Nei, aldri .......................... Ja, av og til...................

Ja, men jeg har sluttet.... Ja, daglig .....................

Hvis du aldri har brukt snus, hopp til spørsmål 23.

SKADER

HVORDAN FØLER DU DEG?

TOBAKK
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Hvis ja, hvor gammel
var du første gang?
Eksempel:

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

sigaretter
pr. mnd

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel
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Hvis du bruker eller har brukt både sigaretter og 
snus, hva begynte du med først?

Omtrent hvor ofte har du i løpet av de siste 12 
måneder drukket alkohol? (Regn ikke med lettøl)

28

Hvis ja:
Har du drukket så mye at
du har kjent deg sterkt
beruset (full)? 

Da du begynte å bruke snus, var det for å prøve 
å slutte å røyke eller for å redusere røykinga? 

Hvor ofte spiser du vanligvis disse matvarene?
(Sett ett kryss pr. linje)

23

2 ggr
el mer
pr. dag

1 gang
pr. 

dag

4-6
ganger
pr. uke

1-3
ganger
pr. uke

0-3
ganger
pr. mnd

Vann, farris o.l ...............

Helmelk (søt/sur)...........

Annen melk (søt/sur) ....

Brus/saft med sukker....

Brus/saft uten sukker....

Juice eller nektar ..........

Antall kopper

Koke-
kaffe

Hvor mange glass drikker du vanligvis av følgende?
1/2 liter = 3 glass (Sett ett kryss pr. linje)

25

Aldri ..................................................................................

Sjeldnere enn en gang i uka ..........................................

En gang i uka ...................................................................

2-3 ganger i uka...............................................................

Omtrent hver dag............................................................

4 gl.
eller mer
pr. dag

2-3
gl. pr.
dag

1 gl.
pr.

dag

1-6
gl. pr
uke

Sjelden
eller
aldri

Tran ..........................................................

Omega-3-kapsler ....................................

Vitamin- og/eller mineraltilskudd..........

Bruker du følgende kosttilskudd?
(Sett ett kryss for hvert kosttilskudd)

24

Nei
Av 

og til
Ja,

daglig

ALKOHOLBRUK

MOSJON/FYSISK AKTIVITET

Hvor ofte driver du mosjon? (Ta et gjennomsnitt)32

Tar det rolig uten å bli andpusten eller svett ..............

Tar det så hardt at jeg blir andpusten og svett...........

Tar meg nesten helt ut ..................................................

Dersom du driver slik mosjon, så ofte som en eller 
flere ganger i uka; hvor hardt mosjonerer du? 
(Ta et gjennomsnitt)

33

Hvor mange kopper kaffe/te drikker du pr. døgn?
(Sett 0 dersom du ikke drikker kaffe/te daglig)

26

Hvor mange kopper kaffe
drikker du om kvelden
(etter kl 18)?

27
Antall 

kopper

Annen
kaffe Te

Antall glass

Hvor mange glass øl, vin eller brennevin drikker
du vanligvis i løpet av 2 uker? (Regn ikke med lettøl)
(Sett 0 hvis du ikke drikker alkohol)

30

Vin
Brenne-

vin

Har du drukket alkohol i løpet av
de siste 4 uker?

29 Ja Nei

Med mosjon mener vi at du f.eks går tur, går på ski,
svømmer eller driver trening/idrett.

31

Hvor lenge holder du på hver gang? 
(Ta et gjennomsnitt)

34

Snus.................................. Sigaretter......................

Omtrent samtidig .......... Husker ikke...................
(innenfor 3 måneder)

Nei.............................................. Ja, for å 
Ja, for å slutte å røyke ........... redusere røykinga........

Frukt/bær......................

Grønnsaker...................

Sjokolade/smågodt .....

Kokte poteter...............

Pasta/ris ........................

Pølser/hamburgere......

Fet fisk .........................
(laks, ørret, sild, makrell,
uer som pålegg/middag)

4-7 ganger pr. uke........... Ca 1 gang pr. måned ..

2-3 ganger pr. uke........... Noen få ganger pr. år .

ca 1 gang pr. uke ............ Ingen ganger siste år ..

2-3 ganger pr. måned..... Aldri drukket alkohol...

Nei................................

Ja, 1-2 ganger .............

Ja, 3 ganger eller mer

Hvor ofte drikker du 5 glass eller mer av øl, vin
eller brennevin ved samme anledning?

Aldri.................................. Ukentlig ........................

Månedlig ......................... Daglig...........................

Mindre enn 15 minutter.. 30 minutter – 1 time....

15-29 minutter ................. Mer enn 1 time ............
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Har du vanligvis minst 30 minutter
fysisk aktivitet daglig på arbeid
og/eller i fritida?

35 Ja Nei

Omtrent hvor mange timer sitter
du i ro på en vanlig hverdag? 
(Regn med både jobb og fritid)

36

Antall 
timer

cm Husker ikke

For det meste stillesittende arbeid 
(f.eks skrivebordsarbeid, montering) ...............................

Arbeid som krever at du går mye 
(f.eks ekspeditørarbeid, lett industriarb.,undervisning) .

Arbeid hvor du går og løfter mye
(f.eks postbud, pleier, bygningsarbeid)...........................

Tungt kroppsarbeid (f.eks skogsarbeid, tungt
jordbruksarbeid, tungt bygningsarbeid) .........................

Hvis du er i lønnet eller ulønnet arbeid, hvordan vil
du beskrive arbeidet ditt? (Sett ett kryss)

37

Omtrent hva var din høyde da du var 18 år? 38

kg Husker ikke

Omtrent hva var din kroppsvekt da du var 18 år?39

Nei, for tung

Er du fornøyd med vekta di nå?40

Nei, for lettJa

Er din kroppsvekt minst 2 kg lavere nå
enn for 1 år siden?

42 Ja Nei

Ja, mange ganger

Har du forsøkt å slanke deg i løpet av de siste 10 år? 41

Ja, noen gangerNei

Vet ikke

Hva er grunnen til dette?
Sykdom/stressSlanking

Hvis ja:

Har det vært dødsfall i nær familie?
(barn, ektefelle/samboer, søsken eller
foreldre)

43

Har du vært i overhengende livsfare
pga. alvorlig ulykke, katastrofe,
voldssituasjon eller krig?

44

Har du hatt samlivsbrudd i ekteskap
eller i lengre samboerforhold?

45

46

47

Vokste du opp på gård med husdyr?52

Hvis du har svart ja på et eller flere av spm 43, 44
eller 45; i hvilken grad har du hatt reaksjoner på
dette de siste 7 dager?

Hvem vokste du opp sammen med? 

49 Døde noen av dine
foreldre da du var barn?

50 Vokste du opp med kjæledyr?

48

53

Svært fornøyd ...................

Meget fornøyd..................

Ganske fornøyd ................

Både/og ............................

Nokså misfornøyd.........

Meget misfornøyd ........

Svært misfornøyd..........

Når du tenker på barndommen/oppveksten din, 
vil du beskrive den som:

Ble dine foreldre skilt, eller
flyttet de fra hverandre, da
du var barn?

Hvor mye melk eller yoghurt drakk du vanligvis?51

2-3 gl.
pr. dag

Mer enn
3 glass
pr. dag

Sjelden/
aldri

1-6 gl.
pr. uke

1 glass
pr. dag

Når du tenker på hvordan du har det for tida, er du
stort sett fornøyd med tilværelsen eller er du stort
sett misfornøyd? (Sett ett kryss)

54

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ikke i det hele tatt........... I moderat grad.............

Litt..................................... I høy grad.....................

Mor ................................... Andre slektninger ........

Far..................................... Adoptivforeldre ...........

Stemor/stefar................... Foster-/pleieforeldre ...

Nei ............................

Ja, før jeg var 7 år....

Ja, da jeg var 7-18 år

Nei .............................

Ja, før jeg var 7 år ....

Ja, da jeg var 7-18 år

Nei ................................

Ja, katt.............................. Ja, hund........................

Ja, hest............................. Ja, annet levende dyr .

Svært god ........................ Vanskelig ......................

God .................................. Svært vanskelig............

Middels ............................
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ARBEID

HØYDE/VEKT

ALVORLIGE LIVSHENDELSER SISTE 12 MÅNEDER

OPPVEKST - DA DU VAR 0-18 ÅR

ALT I ALT
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BOLIGFORHOLD OG VENNER DITT NÆRMILJØ, DVS. NABOLAGET/GRENDA

Hvem bor du sammen med?
(Sett ett eller flere kryss)

Kjære HUNT-deltaker
Takk for at du møtte til Helseundersøkelsen. Vi vil også be deg
om å fylle ut dette spørreskjemaet. Noen av spørsmålene
likner de som du har svart på før, men det er viktig at du
allikevel besvarer alt. Opplysningene blir brukt til forskning og
forebyggende helsearbeid. Forskere vil kun ha tilgang til
avidentifiserte data, det vil si at opplysningene ikke kan spores
tilbake til en enkeltperson.

1

2 Er det kjæledyr i boligen?
Ja, katt ................................

Nei.............................. Ja, hund..............................

Ja, andre pelsdyr/fugl .......

Har du venner som kan gi deg  hjelp
når du trenger det?

3 Ja Nei

Har du venner som du kan snakke
fortrolig med?

4

Jeg føler et sterkt fellesskap med de som bor her
(Sett ett kryss)

5

Ja Nei

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Man kan ikke stole på hverandre her (Sett ett kryss)6

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Folk trives godt her (Sett ett kryss)7

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Menn 20 - 29 år

Slik fyller du ut skjemaet

Rett Galt��X

• Skjemaet vil bli lest maskinelt. 

• Det er derfor viktig at du krysser av riktig:

• Krysser du feil sted, retter du ved å fylle boksen slik:

• Skriv tydelige tall:  

• Bruk bare svart eller blå penn. Ikke bruk blyant eller tusj.

Vennligst fyll ut skjemaet, og post det snarest mulig.
Porto er betalt.

En
 ti

m
e 

fo
r 

be
dr

e 
fo

lk
eh

el
se

Dag Måned

Dato for utfylling: / 20
År

Ingen .......................... Andre personer over 18 år

Foreldre ..................... Personer under 18 år.........

Ektefelle/samboer..... Antall under 18 år ..
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AKTIVITET

Hvordan har din fysiske aktivitet i fritida vært det
siste året? (Tenk deg et ukentlig gjennomsnitt for året.
Arbeidsvei regnes som fritid.)

8

Hvor lang tid bruker du til sammen daglig foran
dataskjerm? (Sett 0 hvis du ikke bruker data)

9

Lett aktivitet .................................
(ikke svett/andpusten)

Hard fysisk aktivitet .....................
(svett/andpusten)

Under
1 1-2Ingen

3 el.
mer

KULTUR/LIVSSYN

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6
måneder vært på/i:
(Sett ett kryss pr. linje)

11

Museum, kunstutstilling............

Konsert, teater, kino..................

Kirke, bedehus ..........................

Idrettsarrangement ...................

1-3g
/mnd

1-6g
siste

6 mnd

Mer
enn 3g
/mnd Aldri

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6  
måneder selv drevet med: 
(Sett ett kryss pr. linje)

12

Foreningsvirksomhet ...

Musikk, sang, teater.....

Menighetsarbeid..........

Friluftsliv........................

Dans ..............................

Trening, idrett...............

1-3g
/mnd

1-5g
siste

6 mnd
1g

/uke

Mer 
enn 1g
/uke

Ingen
gang

Hvor mange timer ser du på TV/video/DVD daglig? 10

Mindre enn 1 time .......... 4-6 timer .......................

1-3 timer........................... Mer enn 6 timer...........

Hvilket livssyn vil du si ligger nærmest opp til 
ditt eget? (Sett ett kryss)

13

Kristent livssyn ................. Ateistisk livssyn ............

Humanetisk livssyn.......... Annet livssyn ................

Når det skjer vonde ting i livet mitt, tenker jeg: 
“det er ei mening med det”.

14

Ja.................. Nei .................. Vet ikke...........

Jeg søker hjelp hos Gud når jeg trenger styrke og
trøst.

15

Aldri ............. Av og til .......... Ofte ................

Omtrent antall dager pr. måned med hodepine: 18

Mindre enn 1 dag ........... 7-14 dager....................

1-6 dager ......................... Mer enn 14 dager........

Hva slags hodepine:
Migrene ........................

Annen hodepine..........

Klarer du å få fart i et selskap?....................................

Er du stort sett stille og tilbakeholden 

når du er sammen med andre?..............................

Liker du å treffe nye mennesker? ...............................

Liker du å ha masse liv og røre rundt deg?..............

Er du forholdsvis livlig?.................................................

Tar du vanligvis selv initiativet for å få nye venner?.

Er du ofte bekymret?....................................................

Blir dine følelser lett såret? ..........................................

Hender det ofte at du "går trøtt"? ............................

Plages du av "nerver"? ................................................

Har du ofte følt deg trøtt og likeglad uten grunn?.

Bekymrer du deg for at fryktelige ting kan skje?.....

Hvor sterk er hodepina vanligvis?19

Mild (hemmer ikke aktivitet) .............................................

Moderat (hemmer aktivitet) ..............................................

Sterk (forhindrer aktivitet)..................................................

Beskriv deg selv slik du vanligvis er:16 Ja Nei

PERSONLIGHET

Har du vært plaget av hodepine 
det siste året?
Hvis nei, gå til spørsmål 24.

17 Ja Nei

HODEPINE

HHvviiss  jjaa::

Hvor lenge varer hodepina vanligvis?20

Mindre enn 4 timer ......... 1-3 døgn.......................

4 timer – 1 døgn.............. Mer enn 3 døgn...........

Bankende/dunkende smerte? ....................................

Pressende smerte?........................................................

Ensidig smerte (høyre eller venstre)?.........................

Forverring ved moderat fysisk aktivitet? ...................

Kvalme og/eller oppkast?............................................

Lys- og lydskyhet? .........................................................

Er hodepina vanligvis preget av eller ledsaget av:
(Sett ett kryss pr. linje)

21

Ja Nei

Synsforstyrrelse? (takkede linjer, flimring, tåkesyn, lysglimt)

Nummenhet i halve ansiktet eller i handa?.....................

Før eller under hodepina; kan du ha forbigående:
(Sett ett kryss pr. linje)

22

Angi hvor mange dager du har vært
borte fra arbeid eller skole siste
måned på grunn av hodepine:

23

Ja Nei

dager

Timer pr. uke

I arbeid timer I fritid timer
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Hoster du daglig i perioder av året?24
Ja Nei

Ja Nei

LUFTVEIER

Er hosten vanligvis ledsaget av oppspytt?
HHvviiss  jjaa::

Har du hatt hoste med oppspytt, i
minst 3 måneder, sammenhengende i
hvert av de to siste åra?

Ja Nei

Har du i løpet av de siste 12 måneder
blitt vekket av anfall med tung pust?

26 Ja Nei

Har du, eller har du hatt, høysnue eller
neseallergi?

25 Ja Nei

Ja NeiHar du hatt slike plager i løpet av de
siste 12 måneder?

HHvviiss  jjaa::

Har du i løpet av det siste året vært pla-
get med smerter og/eller stivhet i mus-
kler og ledd, som har vart i minst 3
måneder sammenhengende?  
Hvis nei, gå til spørsmål 30.

27

Ja Nei

Har du vært plaget både i høyre og
venstre kroppshalvdel?

28 Ja Nei

MUSKLER OG LEDD

HHvviiss  jjaa::  Hvilken type operasjon?

I arbeid....................................................................

I fritid .......................................................................

Er du operert for ryggplager?30 Ja Nei

Har plagene hindret deg i å utføre daglige
aktiviteter?

29

Ja Nei

Prolaps/ischias-operasjon Annet ............................

Avstivning ........................

STOFFSKIFTE

MAGE OG TARM

HHvviiss  jjaa::
Er disse lokalisert øverst i magen? .......................

Har du de siste 3 måneder hatt disse plagene 

så ofte som 1 dag i uka i minst 3 uker? ............

Blir smertene eller ubehaget bedre etter at 

du har hatt avføring? ..........................................

Har smertene eller ubehaget noen 

sammenheng med hyppigere eller sjeldnere 

avføring enn vanlig? ..........................................

Har smertene eller ubehaget noen sammen-

heng med at avføringen blir løsere eller 

fastere enn vanlig?..............................................

Kommer smertene eller ubehaget etter måltid?

Ja Nei

Har du vært plaget med smerter eller ubehag fra
magen de siste 12 måneder?

33

Ja, mye ... Ja, litt.. Nei, aldri ..
Hvis nei, gå til spørsmål 34.

Kvalme.........................................................

Halsbrann/sure oppstøt .............................

Diaré ............................................................

Treg mage ...................................................

Vekslende treg mage og diaré..................

Oppblåsthet................................................

Litt MyeAldri

I hvilken grad har du hatt følgende plager
i de siste 12 måneder?

34

Hvor har du hatt disse plagene?
(Sett ett eller flere kryss)

HHvviiss  jjaa::

Nakke

Skuldre (aksler)
Øvre del av ryggen

Korsryggen

Hofter

Ankler/føtter

Albuer

Handledd/hender

Knær

HHvviiss  jjaa::

Har du noen gang fått påvist
for lavt stoffskifte 
(hypotyreose)? 

31

Ja Nei

Har du noen gang fått påvist
for høyt stoffskifte 
(hypertyreose)? 

32

Har du brukt Neo-Mercazole?

Har du fått radiojodbehandling?

Hvis ja, hvor gammel
var du fføørrssttee gang?
Eksempel:

år 
gammel

år 
gammel

Ja Nei

Hvis ja, hvor gammel
var du fføørrssttee gang?
Eksempel:

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel
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HVORDAN FØLER DU DEG

Her kommer noen utsagn om hvordan du føler deg. For
hvert spørsmål setter du kryss for ett av de fire svarene
som best beskriver dine følelser den siste uken. Ikke
tenk for lenge på svaret – de spontane svarene er best.

Jeg føler meg nervøs og urolig35

Nei.................................... En god del ...................

Litt..................................... Svært mye ....................

Jeg gleder meg fortsatt over ting slik jeg pleide før36

Avgjort like mye  ............ Bare lite grann .............

Ikke fullt så mye  ............ Ikke i det hele tatt  .....

Jeg har en urofølelse som om noe forferdelig vil skje37

Ja, og noe svært ille  ..... Litt, bekymrer meg lite

Ja, ikke så veldig ille ....... Ikke i det hele tatt ......

Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner38

Like mye nå som før ...... Avgjort ikke som før....

Ikke like mye nå som før. Ikke i det hele tatt ......

Jeg har hodet fullt av bekymringer39

Veldig ofte ....................... Av og til ........................

Ganske ofte ..................... En gang i blant ...........

Jeg er i godt humør40

Aldri.................................. Ganske ofte..................

Noen ganger ................... For det meste .............

Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne meg avslappet41

Ja, helt klart ..................... Ikke så ofte...................

Vanligvis ........................... Ikke i det hele tatt .......

Jeg føler meg som om alt går langsommere42

Nesten hele tiden .......... Fra tid til annen ...........

Svært ofte ........................ Ikke i det hele tatt .......

Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan jeg ser ut44

Ja, har sluttet å bry meg Kan hende ikke nok

Ikke som jeg burde ......... Bryr meg som før .......

Jeg er rastløs som om jeg stadig må være aktiv45

Uten tvil svært mye ........ Ikke så veldig mye ......

Ganske mye..................... Ikke i det hele tatt ......

Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler
i magen

43

Ikke i det hele tatt........... Ganske ofte..................

Fra tid til annen ............... Svært ofte.....................

Jeg ser med glede fram til hendelser og ting46

Like mye som før  .......... Avgjort mindre enn før 

Heller mindre enn før ..... Nesten ikke i hele tatt.

Jeg kan plutselig få en følelse av panikk47

Uten tvil svært ofte ........ Ikke så veldig ofte .......

Ganske ofte ..................... Ikke i det hele tatt .......

Jeg kan glede meg over gode bøker, radio/TV48

Ofte .................................. Ikke så ofte...................

Fra tid til annen ............... Svært sjelden ..............

SØVN

ALKOHOL

Hvis du ikke drikker alkohol, gå til spørsmål 54.

Har du noen gang følt at du burde
redusere alkoholforbruket ditt?

50 Ja Nei

Har andre noen gang kritisert
alkoholbruken din?

51 Ja Nei

Har du noen gang følt ubehag eller
skyldfølelse pga. alkoholbruken din?    

52 Ja Nei

Har det å ta en drink noen gang vært
det første du har gjort om morgenen for
å roe nervene, kurere bakrus eller som
en oppkvikker?

53

Ja Nei

Snorker høyt og sjenerende? ....................

Får pustestopp når du sover? ...................

Har vanskelig for å sovne om kvelden?....

Våkner gjentatte ganger om natta?..........

Våkner for tidlig og får ikke sove igjen?...

Kjenner deg søvnig om dagen?................

Har plagsom nattesvette? .........................

Våkner med hodepine?..............................

Får ubehag, kribling eller mauring i bein? 

Av
og til

Flere 
ggr/
uka

Aldri/
sjelden

Hvor ofte har det hendt i løpet av 
de siste 3 måneder at du:

49
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Hvor mange skiver brød spiser du vanligvis? 
(Sett ett kryss for hver type brød)

54

Loff/fint brød .......................

Kneipp/mellomgrovt  ........

Grovt brød...........................

2-3
/dag

4-5
/dag

5-7
/uke

0-4
/uke

6 el
flere
/dag

Hvor ofte spiser du vanligvis disse måltidene?
(Sett ett kryss pr. måltid)

55

Frokost .................................

Formiddagsmat...................

Varm middag.......................

Kveldsmat ............................

Annet måltid........................

Nattmat (kl 24-06) ...............

3-4 g
/uke

5-6 g
/uke

1-2 g
/uke

Sjelden
/aldri

Hver 
dag

Hva slags fett bruker du oftest?
(Sett ett kryss pr. linje)

56

På brød ................................

I matlaging ..........................

Myk
/lett OljerHard

Margarin
Meieri-
smør

Bruker
ikke

KOSTHOLD

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medisiner mot
følgende plager i løpet av den siste måneden?
(Sett ett kryss pr. linje)

60

Halsbrann/sure oppstøt ...............

Treg mage .....................................

Hodepine.......................................

Smerter i muskler/ledd ................

1-3 g
/uke

4-6 g
/uke

Sjelden
/aldri

Dag-
lig

BRUK AV RESEPTFRIE MEDISINER

TANNHELSE

Har du de siste 12 måneder vært hos
tannlege/tannhelsetjeneste?

57 Ja Nei

Hvordan vurderer du tannhelsa di? 58

Meget dårlig   ................ God...............................

Dårlig................................ Meget god  .................

Verken god eller dårlig...

Hva betyr god tannhelse for helsa di ellers?59

Svært mye ....................... Lite ................................

Mye................................... Svært lite ......................

Både og ...........................

HVORDAN FØLER DU DEG NÅ

Føler du deg stort sett sterk og opplagt,
eller trøtt og sliten?

62

Meget sterk og opplagt ..................................................

Sterk og opplagt ..............................................................

Ganske sterk og opplagt .................................................

Både – og..........................................................................

Ganske trøtt og sliten ......................................................

Trøtt og sliten....................................................................

Svært trøtt og sliten .........................................................

Paracetamol, Paracet, Panodil, Pamol, 

Pinex, Perfalgan ........................................................

Albyl E (500 mg), Aspirin, Globoid, Dispril................

Ibuprofen, Ibux, Ibuprox, Ibumetin, Brufen..............

Naproxen, Naprosyn, Ledox.......................................

Andre ..............................................................................

Har du brukt noen av disse reseptfrie medisinene
minst en gang i uka i løpet av den siste måneden?

61

Ja Nei

ARBEID

Er arbeidet ditt så fysisk anstrengende at du ofte
er sliten i kroppen etter en arbeidsdag?
(Sett ett kryss)

63

Ja, nesten alltid ............... Ganske sjelden ...........

Ganske ofte ..................... Aldri, eller nesten aldri

Krever arbeidet ditt så mye konsentrasjon og opp-
merksomhet at du ofte føler deg utslitt etter en
arbeidsdag? (Sett ett kryss)

64

Ja, nesten alltid ............... Ganske sjelden ............

Ganske ofte ..................... Aldri, eller nesten aldri

Hvordan trives du alt i alt med arbeidet ditt?
(Sett ett kryss)

65

Veldig godt...................... Ikke særlig godt...........

Godt ................................. Dårlig ............................

FØLELSE SISTE 14 DAGER

Har du vært plaget  av noe av dette de siste 14
dager? (Sett ett kryss pr. linje)

66

Vært stadig redd og engstelig?....

Følt deg anspent eller urolig? ......

Følt håpløshet når du

tenker på framtida?...................

Følt deg nedfor og trist?...............

Bekymret deg for mye 

om forskjellige ting ? ................

Litt
plaget

Ganske
plaget

Ikke
plaget

Veldig
plaget
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Hatt problemer på arbeidsplassen

eller der du utdanner deg? ...................

Hatt økonomiske problemer? ...................

Hatt problemer eller konflikter med 

familie eller venner?...............................

Hatt store problemer i kjærlighetslivet?...

Vært alvorlig syk eller skadet? ..................

Hatt alvorlig sykdom eller skade blant 

dine nærmeste? ....................................

Siste
12

mnd

Ja,
tidli-
gereNei

Har du opplevd noe av følgende de siste 10 år?
(Sett ett kryss pr. linje)

67

LIVSHENDELSER

SPISEVANER

Nedenfor er en liste over ting som gjelder spise-
vaner. Kryss av for hva som passer deg. 
(Sett ett kryss pr. linje)

68

Når jeg først har begynt å spise,
kan det være vanskelig å stoppe .

Jeg bruker for mye tid
til å tenke på mat...........................

Jeg føler at maten
kontrollerer livet mitt .....................

Når jeg spiser, skjærer 
jeg maten opp i små biter ............

Jeg bruker lengre tid 
enn andre på et måltid..................

Eldre mennesker synes 
at jeg er for tynn ............................

Jeg føler at andre presser 
meg til å spise................................

Jeg kaster opp etter at
jeg har spist ....................................

Sjelden OfteAldri Alltid

Har du noensinne følt behov for å
spille med stadig økte pengebeløp?

69 Ja Nei

PENGESPILL

Har du noensinne måttet lyve for
personer som er viktige for deg om hvor
mye du har spilt for? 

70
Ja Nei

Det utfylte skjemaet returneres i
den vedlagte svarkonvolutten. 
Porto er betalt.

Takk for hjelpa!

NB!
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BOLIGFORHOLD OG VENNER DITT NÆRMILJØ, DVS. NABOLAGET/GRENDA

Hvem bor du sammen med?
(Sett ett eller flere kryss)

Kjære HUNT-deltaker
Takk for at du møtte til Helseundersøkelsen. Vi vil også be deg
om å fylle ut dette spørreskjemaet. Noen av spørsmålene
likner de som du har svart på før, men det er viktig at du
allikevel besvarer alt. Opplysningene blir brukt til forskning og
forebyggende helsearbeid. Forskere vil kun ha tilgang til
avidentifiserte data, det vil si at opplysningene ikke kan spores
tilbake til en enkeltperson.

1

2 Er det kjæledyr i boligen?
Ja, katt ................................

Nei.............................. Ja, hund..............................

Ja, andre pelsdyr/fugl .......

Har du venner som kan gi deg  hjelp
når du trenger det?

3 Ja Nei

Har du venner som du kan snakke
fortrolig med?

4

Jeg føler et sterkt fellesskap med de som bor her
(Sett ett kryss)

5

Ja Nei

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Man kan ikke stole på hverandre her (Sett ett kryss)6

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Folk trives godt her (Sett ett kryss)7

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Menn 30-69 år

Slik fyller du ut skjemaet

Rett Galt��X

• Skjemaet vil bli lest maskinelt. 

• Det er derfor viktig at du krysser av riktig:

• Krysser du feil sted, retter du ved å fylle boksen slik:

• Skriv tydelige tall:  

• Bruk bare svart eller blå penn. Ikke bruk blyant eller tusj.

Vennligst fyll ut skjemaet, og post det snarest mulig.
Porto er betalt.

En
 ti

m
e 

fo
r 

be
dr

e 
fo

lk
eh

el
se

Dag Måned

Dato for utfylling: / 20
År

Ingen .......................... Andre personer over 18 år

Foreldre ..................... Personer under 18 år.........

Ektefelle/samboer..... Antall under 18 år ..
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AKTIVITET

Hvordan har din fysiske aktivitet i fritida vært det
siste året? (Tenk deg et ukentlig gjennomsnitt for året.
Arbeidsvei regnes som fritid.)

8

Hvor lang tid bruker du til sammen daglig foran
dataskjerm? (Sett 0 hvis du ikke bruker data)

9

Lett aktivitet .................................
(ikke svett/andpusten)

Hard fysisk aktivitet .....................
(svett/andpusten)

Under
1 1-2Ingen

3 el.
mer

KULTUR/LIVSSYN

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6
måneder vært på/i:
(Sett ett kryss pr. linje)

11

Museum, kunstutstilling............

Konsert, teater, kino..................

Kirke, bedehus ..........................

Idrettsarrangement ...................

1-3g
/mnd

1-6g
siste

6 mnd

Mer
enn 3g
/mnd Aldri

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6  
måneder selv drevet med: 
(Sett ett kryss pr. linje)

12

Foreningsvirksomhet ...

Musikk, sang, teater.....

Menighetsarbeid..........

Friluftsliv........................

Dans ..............................

Trening, idrett...............

1-3g
/mnd

1-5g
siste

6 mnd
1g

/uke

Mer 
enn 1g
/uke

Ingen
gang

Hvor mange timer ser du på TV/video/DVD daglig? 10

Mindre enn 1 time .......... 4-6 timer .......................

1-3 timer........................... Mer enn 6 timer...........

Hvilket livssyn vil du si ligger nærmest opp til 
ditt eget? (Sett ett kryss)

13

Kristent livssyn ................. Ateistisk livssyn ............

Humanetisk livssyn.......... Annet livssyn ................

Når det skjer vonde ting i livet mitt, tenker jeg: 
“det er ei mening med det”.

14

Ja.................. Nei .................. Vet ikke...........

Jeg søker hjelp hos Gud når jeg trenger styrke og
trøst.

15

Aldri ............. Av og til .......... Ofte ................

Omtrent antall dager pr. måned med hodepine: 18

Mindre enn 1 dag ........... 7-14 dager....................

1-6 dager ......................... Mer enn 14 dager........

Hva slags hodepine:
Migrene ........................

Annen hodepine..........

Klarer du å få fart i et selskap?....................................

Er du stort sett stille og tilbakeholden 

når du er sammen med andre?..............................

Liker du å treffe nye mennesker? ...............................

Liker du å ha masse liv og røre rundt deg?..............

Er du forholdsvis livlig?.................................................

Tar du vanligvis selv initiativet for å få nye venner?.

Er du ofte bekymret?....................................................

Blir dine følelser lett såret? ..........................................

Hender det ofte at du "går trøtt"? ............................

Plages du av "nerver"? ................................................

Har du ofte følt deg trøtt og likeglad uten grunn?.

Bekymrer du deg for at fryktelige ting kan skje?.....

Hvor sterk er hodepina vanligvis?19

Mild (hemmer ikke aktivitet) .............................................

Moderat (hemmer aktivitet) ..............................................

Sterk (forhindrer aktivitet)..................................................

Beskriv deg selv slik du vanligvis er:16 Ja Nei

PERSONLIGHET

Har du vært plaget av hodepine 
det siste året?
Hvis nei, gå til spørsmål 24.

17 Ja Nei

HODEPINE

HHvviiss  jjaa::

Hvor lenge varer hodepina vanligvis?20

Mindre enn 4 timer ......... 1-3 døgn.......................

4 timer – 1 døgn.............. Mer enn 3 døgn...........

Bankende/dunkende smerte? ....................................

Pressende smerte?........................................................

Ensidig smerte (høyre eller venstre)?.........................

Forverring ved moderat fysisk aktivitet? ...................

Kvalme og/eller oppkast?............................................

Lys- og lydskyhet? .........................................................

Er hodepina vanligvis preget av eller ledsaget av:
(Sett ett kryss pr. linje)

21

Ja Nei

Synsforstyrrelse? (takkede linjer, flimring, tåkesyn, lysglimt)

Nummenhet i halve ansiktet eller i handa?.....................

Før eller under hodepina; kan du ha forbigående:
(Sett ett kryss pr. linje)

22

Angi hvor mange dager du har vært
borte fra arbeid eller skole siste
måned på grunn av hodepine:

23

Ja Nei

dager

Timer pr. uke

I arbeid timer I fritid timer
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Hoster du daglig i perioder av året?24
Ja Nei

Ja Nei

LUFTVEIER

Er hosten vanligvis ledsaget av oppspytt?
HHvviiss  jjaa::

Har du hatt hoste med oppspytt, i
minst 3 måneder, sammenhengende i
hvert av de to siste åra?

Ja Nei

Har du i løpet av de siste 12 måneder
blitt vekket av anfall med tung pust?

26 Ja Nei

Har du, eller har du hatt, høysnue eller
neseallergi?

25 Ja Nei

Ja NeiHar du hatt slike plager i løpet av de
siste 12 måneder?

HHvviiss  jjaa::

Har du i løpet av det siste året vært pla-
get med smerter og/eller stivhet i mus-
kler og ledd, som har vart i minst 3
måneder sammenhengende?  
Hvis nei, gå til spørsmål 30.

27

Ja Nei

Har du vært plaget både i høyre og
venstre kroppshalvdel?

28 Ja Nei

MUSKLER OG LEDD

HHvviiss  jjaa::  Hvilken type operasjon?

I arbeid....................................................................

I fritid .......................................................................

Er du operert for ryggplager?30 Ja Nei

Har plagene hindret deg i å utføre daglige
aktiviteter?

29

Ja Nei

Prolaps/ischias-operasjon Annet ............................

Avstivning ........................

STOFFSKIFTE

MAGE OG TARM

HHvviiss  jjaa::
Er disse lokalisert øverst i magen? .......................

Har du de siste 3 måneder hatt disse plagene 

så ofte som 1 dag i uka i minst 3 uker? ............

Blir smertene eller ubehaget bedre etter at 

du har hatt avføring? ..........................................

Har smertene eller ubehaget noen 

sammenheng med hyppigere eller sjeldnere 

avføring enn vanlig? ..........................................

Har smertene eller ubehaget noen sammen-

heng med at avføringen blir løsere eller 

fastere enn vanlig?..............................................

Kommer smertene eller ubehaget etter måltid?

Ja Nei

Har du vært plaget med smerter eller ubehag fra
magen de siste 12 måneder?

33

Ja, mye ... Ja, litt.. Nei, aldri ..
Hvis nei, gå til spørsmål 34.

Kvalme.........................................................

Halsbrann/sure oppstøt .............................

Diaré ............................................................

Treg mage ...................................................

Vekslende treg mage og diaré..................

Oppblåsthet................................................

Litt MyeAldri

I hvilken grad har du hatt følgende plager
i de siste 12 måneder?

34

Hvor har du hatt disse plagene?
(Sett ett eller flere kryss)

HHvviiss  jjaa::

Nakke

Skuldre (aksler)
Øvre del av ryggen

Korsryggen

Hofter

Ankler/føtter

Albuer

Handledd/hender

Knær

HHvviiss  jjaa::

Har du noen gang fått påvist
for lavt stoffskifte 
(hypotyreose)? 

31

Ja Nei

Har du noen gang fått påvist
for høyt stoffskifte 
(hypertyreose)? 

32

Har du brukt Neo-Mercazole?

Har du fått radiojodbehandling?

Hvis ja, hvor gammel
var du fføørrssttee gang?
Eksempel:

år 
gammel

år 
gammel

Ja Nei

Hvis ja, hvor gammel
var du fføørrssttee gang?
Eksempel:

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel
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HVORDAN FØLER DU DEG

Her kommer noen utsagn om hvordan du føler deg. For
hvert spørsmål setter du kryss for ett av de fire svarene
som best beskriver dine følelser den siste uken. Ikke
tenk for lenge på svaret – de spontane svarene er best.

Jeg føler meg nervøs og urolig35

Nei.................................... En god del ...................

Litt..................................... Svært mye ....................

Jeg gleder meg fortsatt over ting slik jeg pleide før36

Avgjort like mye  ............ Bare lite grann .............

Ikke fullt så mye  ............ Ikke i det hele tatt  .....

Jeg har en urofølelse som om noe forferdelig vil skje37

Ja, og noe svært ille  ..... Litt, bekymrer meg lite

Ja, ikke så veldig ille ....... Ikke i det hele tatt ......

Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner38

Like mye nå som før ...... Avgjort ikke som før....

Ikke like mye nå som før. Ikke i det hele tatt ......

Jeg har hodet fullt av bekymringer39

Veldig ofte ....................... Av og til ........................

Ganske ofte ..................... En gang i blant ...........

Jeg er i godt humør40

Aldri.................................. Ganske ofte..................

Noen ganger ................... For det meste .............

Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne meg avslappet41

Ja, helt klart ..................... Ikke så ofte...................

Vanligvis ........................... Ikke i det hele tatt .......

Jeg føler meg som om alt går langsommere42

Nesten hele tiden .......... Fra tid til annen ...........

Svært ofte ........................ Ikke i det hele tatt .......

Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan jeg ser ut44

Ja, har sluttet å bry meg Kan hende ikke nok

Ikke som jeg burde ......... Bryr meg som før .......

Jeg er rastløs som om jeg stadig må være aktiv45

Uten tvil svært mye ........ Ikke så veldig mye ......

Ganske mye..................... Ikke i det hele tatt ......

Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler
i magen

43

Ikke i det hele tatt........... Ganske ofte..................

Fra tid til annen ............... Svært ofte.....................

Jeg ser med glede fram til hendelser og ting46

Like mye som før  .......... Avgjort mindre enn før 

Heller mindre enn før ..... Nesten ikke i hele tatt.

Jeg kan plutselig få en følelse av panikk47

Uten tvil svært ofte ........ Ikke så veldig ofte .......

Ganske ofte ..................... Ikke i det hele tatt .......

Jeg kan glede meg over gode bøker, radio/TV48

Ofte .................................. Ikke så ofte...................

Fra tid til annen ............... Svært sjelden ..............

SØVN

ALKOHOL

Hvis du ikke drikker alkohol, gå til spørsmål 54.

Har du noen gang følt at du burde
redusere alkoholforbruket ditt?

50 Ja Nei

Har andre noen gang kritisert
alkoholbruken din?

51 Ja Nei

Har du noen gang følt ubehag eller
skyldfølelse pga. alkoholbruken din?    

52 Ja Nei

Har det å ta en drink noen gang vært
det første du har gjort om morgenen for
å roe nervene, kurere bakrus eller som
en oppkvikker?

53

Ja Nei

Snorker høyt og sjenerende? ....................

Får pustestopp når du sover? ...................

Har vanskelig for å sovne om kvelden?....

Våkner gjentatte ganger om natta?..........

Våkner for tidlig og får ikke sove igjen?...

Kjenner deg søvnig om dagen?................

Har plagsom nattesvette? .........................

Våkner med hodepine?..............................

Får ubehag, kribling eller mauring i bein? 

Av
og til

Flere 
ggr/
uka

Aldri/
sjelden

Hvor ofte har det hendt i løpet av 
de siste 3 måneder at du:

49
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Hvor mange skiver brød spiser du vanligvis? 
(Sett ett kryss for hver type brød)

54

Loff/fint brød .......................

Kneipp/mellomgrovt  ........

Grovt brød...........................

2-3
/dag

4-5
/dag

5-7
/uke

0-4
/uke

6 el
flere
/dag

Hvor ofte spiser du vanligvis disse måltidene?
(Sett ett kryss pr. måltid)

55

Frokost .................................

Formiddagsmat...................

Varm middag.......................

Kveldsmat ............................

Annet måltid........................

Nattmat (kl 24-06) ...............

3-4 g
/uke

5-6 g
/uke

1-2 g
/uke

Sjelden
/aldri

Hver 
dag

Hva slags fett bruker du oftest?
(Sett ett kryss pr. linje)

56

På brød ................................

I matlaging ..........................

Myk
/lett OljerHard

Margarin
Meieri-
smør

Bruker
ikke

KOSTHOLD

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medisiner mot
følgende plager i løpet av den siste måneden?
(Sett ett kryss pr. linje)

60

Halsbrann/sure oppstøt ...............

Treg mage .....................................

Hodepine.......................................

Smerter i muskler/ledd ................

1-3 g
/uke

4-6 g
/uke

Sjelden
/aldri

Dag-
lig

BRUK AV RESEPTFRIE MEDISINER

TANNHELSE

Har du de siste 12 måneder vært hos
tannlege/tannhelsetjeneste?

57 Ja Nei

Hvordan vurderer du tannhelsa di? 58

Meget dårlig   ................ God...............................

Dårlig................................ Meget god  .................

Verken god eller dårlig...

Hva betyr god tannhelse for helsa di ellers?59

Svært mye ....................... Lite ................................

Mye................................... Svært lite ......................

Både og ...........................

HVORDAN FØLER DU DEG NÅ

Føler du deg stort sett sterk og opplagt,
eller trøtt og sliten?

62

Meget sterk og opplagt ..................................................

Sterk og opplagt ..............................................................

Ganske sterk og opplagt .................................................

Både – og..........................................................................

Ganske trøtt og sliten ......................................................

Trøtt og sliten....................................................................

Svært trøtt og sliten .........................................................

Paracetamol, Paracet, Panodil, Pamol, 

Pinex, Perfalgan ........................................................

Albyl E (500 mg), Aspirin, Globoid, Dispril................

Ibuprofen, Ibux, Ibuprox, Ibumetin, Brufen..............

Naproxen, Naprosyn, Ledox.......................................

Andre ..............................................................................

Har du brukt noen av disse reseptfrie medisinene
minst en gang i uka i løpet av den siste måneden?

61

Ja Nei

VURDERING AV DIN ARBEIDSPLASS

Det er et godt samhold på arbeidsplassen63

Stemmer helt................... Stemmer ikke særlig ...

Stemmer ganske bra ...... Stemmer slett ikke.......

Mine kolleger stiller opp for meg (gir meg støtte)64

Stemmer helt................... Stemmer ikke særlig ...

Stemmer ganske bra ...... Stemmer slett ikke.......

Jeg trives godt med mine arbeidskamerater65

Stemmer helt................... Stemmer ikke særlig ...

Stemmer ganske bra ...... Stemmer slett ikke.......

Er du blitt mobbet/trakassert på din arbeidsplass?66

Ja, ofte ............................. Nei, sjelden..................

Ja, iblant .......................... Nei, så godt som aldri

Krever arbeidet ditt at du må arbeide veldig hurtig?67

Ja, ofte ............................. Nei, sjelden..................

Ja, iblant .......................... Nei, så godt som aldri

Krever arbeidet ditt at du må arbeide svært hardt?68

Ja, ofte ............................. Nei, sjelden..................

Ja, iblant .......................... Nei, så godt som aldri

Besvares hvis du er eller har vært i arbeid. Ta stilling til føl-
gende påstander/spørsmål om arbeidsplassen din og
arbeidet ditt.
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Krever arbeidet ditt for stor arbeidsinnsats?69

Ja, ofte ............................. Nei, sjelden..................

Ja, iblant .......................... Nei, så godt som aldri

Krever arbeidet ditt oppfinnsomhet?70

Ja, ofte ............................. Nei, sjelden..................

Ja, iblant .......................... Nei, så godt som aldri

Har du mulighet til selv å bestemme hvordan
arbeidet skal utføres?

71

Ja, ofte ............................. Nei, sjelden..................

Ja, iblant .......................... Nei, så godt som aldri

Har du mulighet til selv å bestemme hva som
skal gjøres i arbeidet ditt?

72

Ja, ofte ............................. Nei, sjelden..................

Ja, iblant .......................... Nei, så godt som aldri

Er arbeidet ditt så fysisk anstrengende at du ofte
er sliten i kroppen etter en arbeidsdag?

73

Ja, nesten alltid ............... Ganske sjelden ............

Ja, ganske ofte ................ Aldri eller nesten aldri.

HHvviiss  jjaa::

SMERTER I BEINA

Har du sår på tå, fot eller ankel som
ikke vil gro?

74 Ja Nei

Har du brukt smertestillende medisin
pga. smerter i beina?

77 Ja Nei

Har du smerter i det ene eller i begge
beina når du går?

75 Ja Nei

Hvor gjør det mest vondt? 

Forsvinner smertene når du står stille en
stund?

Ja Nei

HHvviiss  jjaa::

Har du smerter i beina når du er i ro?76 Ja Nei

Er smertene verst når du ligger i senga?

Får du mindre vondt når beinet ligger
lavt, f.eks. om beinet henger utfor
sengekanten?

Har du hatt smertene i beina sammen-
hengende i mer enn 14 dager?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Fot..................

Legg ..............

Lår ..................

Hofte..............

KKaattaarraakktt (grå stær).........................................................

GGllaauukkoomm (grønn stær, høyt trykk i øyet) ...................

AAllddeerrssrreellaatteerrtt  mmaakkuullaaddeeggeenneerraassjjoonn...........................
(forkalkning på netthinna)

Har du noen av disse øyesykdommene?78
Ja Nei

SYN

HUKOMMELSE

Har du problemer med hukommelsen?79

Har hukommelsen endret seg siden du var yngre?80

Hendelser for få minutter siden? ..............

Navn på andre mennesker?.......................

Datoer?........................................................

Å gjøre det du har planlagt? ....................

Hendelser som skjedde for noen dager 
siden? .......................................................

Hendelser som skjedde for år siden?.......

Å holde tråden i samtaler? ........................

Av og
til OfteAldri

Har du problemer med å huske:81

Nei ......... Ja, noe.... Ja, store.....

Nei ......... Ja, noe.... Ja, mye ......

URINVEIER

Hvor mange ganger må du vanligvis opp om natta
for å late vannet? 

83

Hvor ofte later du vanligvis vannet om dagen?82

1-4 ganger ....................... 8-11 ganger..................

5-7 ganger ....................... Over 11 ganger ...........

Hvis du må opp om natta for å late vannet,
hvordan opplever du dette?

84

Ikke noe problem ........... Mye plaget ..................

Litt plaget ....................... Svært stort problem ...

Opplever du plutselig og/eller sterk vannlatings-
trang som er vanskelig å holde tilbake?

85

Aldri.................................. Flere ganger i uka .......

Månedlig.......................... Daglig...........................

Omtrent hvor ofte har du siste måned hatt
følelsen av at blæra ikke er blitt fullstendig tømt
etter avsluttet vannlating?

86

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

5 ganger
eller mer4 ganger3 ganger2 ganger1 gangIngen
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Omtrent hvor ofte har du siste måned måttet late
vannet mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?

87

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Ved hosting, nysing, tunge løft .......................................

Ved plutselig og sterk vannlatingstrang.........................

Smådrypping på slutten av eller etter vannlating .........

Smådrypping hele tiden, uavhengig av vannlating ......

Omtrent hvor ofte har du siste måned måttet
stoppe og starte flere ganger under vannlatingen?

88

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Omtrent hvor ofte har det siste måned vært vanske-
lig å holde igjen når du har følt vannlatingstrang?

89

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Omtrent hvor ofte har du siste måned hatt svak
urinstråle?

90

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Hvor ofte har du siste måned måttet trykke eller
presse for å begynne vannlatingen?

91

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

HHvviiss  jjaa::

Har du ufrivillig urinlekkasje?   
(Hvis nei, gå til spm. 93 )

92 Ja Nei

I hvilke situasjoner kan du ha lekkasje av urin?
(Du kan sette flere kryss)

Hvor ofte har du urinlekkasje?

Mindre enn 1 gang/mnd En el. flere ganger /uke  

En eller flere ganger/mnd Hver dag og/eller natt   

Dråper .............................. Større mengder ...........

Små skvetter ....................

Hvor mye urin lekker du vanligvis hver gang?

Ikke noe problem  .......... Mye plaget   ................

En liten plage .................. Svært stort problem ....

En del plaget...................

Hvordan opplever du lekkasjeplagene dine?

Hvor gammel var du da du fikk
urinlekkasje? år gammel

93 Har du søkt lege for urinlekkasje? Ja Nei

Det utfylte skjemaet returneres i
den vedlagte svarkonvolutten. 
Porto er betalt.

Takk for hjelpa!

NB!
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BOLIGFORHOLD OG VENNER DITT NÆRMILJØ, DVS. NABOLAGET/GRENDA

Hvem bor du sammen med?
(Sett ett eller flere kryss)

Kjære HUNT-deltaker
Takk for at du møtte til Helseundersøkelsen. Vi vil også be deg
om å fylle ut dette spørreskjemaet. Noen av spørsmålene
likner de som du har svart på før, men det er viktig at du
allikevel besvarer alt. Opplysningene blir brukt til forskning og
forebyggende helsearbeid. Forskere vil kun ha tilgang til
avidentifiserte data, det vil si at opplysningene ikke kan spores
tilbake til en enkeltperson.

1

2 Er det kjæledyr i boligen?
Ja, katt ................................

Nei.............................. Ja, hund..............................

Ja, andre pelsdyr/fugl .......

Har du venner som kan gi deg  hjelp
når du trenger det?

3 Ja Nei

Har du venner som du kan snakke
fortrolig med?

4

Jeg føler et sterkt fellesskap med de som bor her
(Sett ett kryss)

5

Ja Nei

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Man kan ikke stole på hverandre her (Sett ett kryss)6

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Folk trives godt her (Sett ett kryss)7

Helt
uenig

Delvis
uenigUsikker

Delvis
enig

Helt
enig

Menn 70 år eller eldre

Slik fyller du ut skjemaet

Rett Galt��X

• Skjemaet vil bli lest maskinelt. 

• Det er derfor viktig at du krysser av riktig:

• Krysser du feil sted, retter du ved å fylle boksen slik:

• Skriv tydelige tall:  

• Bruk bare svart eller blå penn. Ikke bruk blyant eller tusj.

Vennligst fyll ut skjemaet, og post det snarest mulig.
Porto er betalt.

En
 ti

m
e 

fo
r 

be
dr

e 
fo

lk
eh

el
se

Dag Måned

Dato for utfylling: / 20
År

Ingen .......................... Andre personer over 18 år

Foreldre ..................... Personer under 18 år.........

Ektefelle/samboer..... Antall under 18 år ..
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AKTIVITET

Hvordan har din fysiske aktivitet i fritida vært det
siste året? (Tenk deg et ukentlig gjennomsnitt for året.
Arbeidsvei regnes som fritid.)

8

Hvor lang tid bruker du til sammen daglig foran
dataskjerm? (Sett 0 hvis du ikke bruker data)

9

Lett aktivitet .................................
(ikke svett/andpusten)

Hard fysisk aktivitet .....................
(svett/andpusten)

Under
1 1-2Ingen

3 el.
mer

KULTUR/LIVSSYN

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6
måneder vært på/i:
(Sett ett kryss pr. linje)

11

Museum, kunstutstilling............

Konsert, teater, kino..................

Kirke, bedehus ..........................

Idrettsarrangement ...................

1-3g
/mnd

1-6g
siste

6 mnd

Mer
enn 3g
/mnd Aldri

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6  
måneder selv drevet med: 
(Sett ett kryss pr. linje)

12

Foreningsvirksomhet ...

Musikk, sang, teater.....

Menighetsarbeid..........

Friluftsliv........................

Dans ..............................

Trening, idrett...............

1-3g
/mnd

1-5g
siste

6 mnd
1g

/uke

Mer 
enn 1g
/uke

Ingen
gang

Hvor mange timer ser du på TV/video/DVD daglig? 10

Mindre enn 1 time .......... 4-6 timer .......................

1-3 timer........................... Mer enn 6 timer...........

Hvilket livssyn vil du si ligger nærmest opp til 
ditt eget? (Sett ett kryss)

13

Kristent livssyn ................. Ateistisk livssyn ............

Humanetisk livssyn.......... Annet livssyn ................

Når det skjer vonde ting i livet mitt, tenker jeg: 
“det er ei mening med det”.

14

Ja.................. Nei .................. Vet ikke...........

Jeg søker hjelp hos Gud når jeg trenger styrke og
trøst.

15

Aldri ............. Av og til .......... Ofte ................

Omtrent antall dager pr. måned med hodepine: 18

Mindre enn 1 dag ........... 7-14 dager....................

1-6 dager ......................... Mer enn 14 dager........

Hva slags hodepine:
Migrene ........................

Annen hodepine..........

Klarer du å få fart i et selskap?....................................

Er du stort sett stille og tilbakeholden 

når du er sammen med andre?..............................

Liker du å treffe nye mennesker? ...............................

Liker du å ha masse liv og røre rundt deg?..............

Er du forholdsvis livlig?.................................................

Tar du vanligvis selv initiativet for å få nye venner?.

Er du ofte bekymret?....................................................

Blir dine følelser lett såret? ..........................................

Hender det ofte at du "går trøtt"? ............................

Plages du av "nerver"? ................................................

Har du ofte følt deg trøtt og likeglad uten grunn?.

Bekymrer du deg for at fryktelige ting kan skje?.....

Hvor sterk er hodepina vanligvis?19

Mild (hemmer ikke aktivitet) .............................................

Moderat (hemmer aktivitet) ..............................................

Sterk (forhindrer aktivitet)..................................................

Beskriv deg selv slik du vanligvis er:16 Ja Nei

PERSONLIGHET

Har du vært plaget av hodepine 
det siste året?
Hvis nei, gå til spørsmål 2 3.

17 Ja Nei

HODEPINE

HHvviiss  jjaa::

Hvor lenge varer hodepina vanligvis?20

Mindre enn 4 timer ......... 1-3 døgn.......................

4 timer – 1 døgn.............. Mer enn 3 døgn...........

Bankende/dunkende smerte? ....................................

Pressende smerte?........................................................

Ensidig smerte (høyre eller venstre)?.........................

Forverring ved moderat fysisk aktivitet? ...................

Kvalme og/eller oppkast?............................................

Lys- og lydskyhet? .........................................................

Er hodepina vanligvis preget av eller ledsaget av:
(Sett ett kryss pr. linje)

21

Ja Nei

Synsforstyrrelse? (takkede linjer, flimring, tåkesyn, lysglimt)

Nummenhet i halve ansiktet eller i handa?.....................

Før eller under hodepina; kan du ha forbigående:
(Sett ett kryss pr. linje)

22

Ja Nei

Timer pr. uke

I arbeid timer I fritid timer
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Hoster du daglig i perioder av året?23
Ja Nei

Ja Nei

LUFTVEIER

Er hosten vanligvis ledsaget av oppspytt?
HHvviiss  jjaa::

Har du hatt hoste med oppspytt, i
minst 3 måneder, sammenhengende i
hvert av de to siste åra?

Ja Nei

Har du i løpet av de siste 12 måneder
blitt vekket av anfall med tung pust?

25 Ja Nei

Har du, eller har du hatt, høysnue eller
neseallergi?

24 Ja Nei

Ja NeiHar du hatt slike plager i løpet av de
siste 12 måneder?

HHvviiss  jjaa::

Har du i løpet av det siste året vært pla-
get med smerter og/eller stivhet i mus-
kler og ledd, som har vart i minst 3
måneder sammenhengende?  
Hvis nei, gå til spørsmål 29.

26

Ja Nei

Har du vært plaget både i høyre og
venstre kroppshalvdel?

27 Ja Nei

MUSKLER OG LEDD

HHvviiss  jjaa::  Hvilken type operasjon?

I arbeid....................................................................

I fritid .......................................................................

Er du operert for ryggplager?29 Ja Nei

Har plagene hindret deg i å utføre daglige
aktiviteter?

28

Ja Nei

Prolaps/ischias-operasjon Annet ............................

Avstivning ........................

STOFFSKIFTE

MAGE OG TARM

HHvviiss  jjaa::
Er disse lokalisert øverst i magen? .......................

Har du de siste 3 måneder hatt disse plagene 

så ofte som 1 dag i uka i minst 3 uker? ............

Blir smertene eller ubehaget bedre etter at 

du har hatt avføring? ..........................................

Har smertene eller ubehaget noen 

sammenheng med hyppigere eller sjeldnere 

avføring enn vanlig? ..........................................

Har smertene eller ubehaget noen sammen-

heng med at avføringen blir løsere eller 

fastere enn vanlig?..............................................

Kommer smertene eller ubehaget etter måltid?

Ja Nei

Har du vært plaget med smerter eller ubehag fra
magen de siste 12 måneder?

32

Ja, mye ... Ja, litt.. Nei, aldri ..
Hvis nei, gå til spørsmål 33.

Kvalme.........................................................

Halsbrann/sure oppstøt .............................

Diaré ............................................................

Treg mage ...................................................

Vekslende treg mage og diaré..................

Oppblåsthet................................................

Litt MyeAldri

I hvilken grad har du hatt følgende plager
i de siste 12 måneder?

33

Hvor har du hatt disse plagene?
(Sett ett eller flere kryss)

HHvviiss  jjaa::

Nakke

Skuldre (aksler)
Øvre del av ryggen

Korsryggen

Hofter

Ankler/føtter

Albuer

Handledd/hender

Knær

HHvviiss  jjaa::

Har du noen gang fått påvist
for lavt stoffskifte 
(hypotyreose)? 

30

Ja Nei

Har du noen gang fått påvist
for høyt stoffskifte 
(hypertyreose)? 

31

Har du brukt Neo-Mercazole?

Har du fått radiojodbehandling?

Hvis ja, hvor gammel
var du fføørrssttee gang?
Eksempel:

år 
gammel

år 
gammel

Ja Nei

Hvis ja, hvor gammel
var du fføørrssttee gang?
Eksempel:

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel

år 
gammel
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HVORDAN FØLER DU DEG

Her kommer noen utsagn om hvordan du føler deg. For
hvert spørsmål setter du kryss for ett av de fire svarene
som best beskriver dine følelser den siste uken. Ikke
tenk for lenge på svaret – de spontane svarene er best.

Jeg føler meg nervøs og urolig34

Nei.................................... En god del ...................

Litt..................................... Svært mye ....................

Jeg gleder meg fortsatt over ting slik jeg pleide før35

Avgjort like mye  ............ Bare lite grann .............

Ikke fullt så mye  ............ Ikke i det hele tatt  .....

Jeg har en urofølelse som om noe forferdelig vil skje36

Ja, og noe svært ille  ..... Litt, bekymrer meg lite

Ja, ikke så veldig ille ....... Ikke i det hele tatt ......

Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner37

Like mye nå som før ...... Avgjort ikke som før....

Ikke like mye nå som før. Ikke i det hele tatt ......

Jeg har hodet fullt av bekymringer38

Veldig ofte ....................... Av og til ........................

Ganske ofte ..................... En gang i blant ...........

Jeg er i godt humør39

Aldri.................................. Ganske ofte..................

Noen ganger ................... For det meste .............

Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne meg avslappet40

Ja, helt klart ..................... Ikke så ofte...................

Vanligvis ........................... Ikke i det hele tatt .......

Jeg føler meg som om alt går langsommere41

Nesten hele tiden .......... Fra tid til annen ...........

Svært ofte ........................ Ikke i det hele tatt .......

Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan jeg ser ut43

Ja, har sluttet å bry meg Kan hende ikke nok

Ikke som jeg burde ......... Bryr meg som før .......

Jeg er rastløs som om jeg stadig må være aktiv44

Uten tvil svært mye ........ Ikke så veldig mye ......

Ganske mye..................... Ikke i det hele tatt ......

Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler
i magen

42

Ikke i det hele tatt........... Ganske ofte..................

Fra tid til annen ............... Svært ofte.....................

Jeg ser med glede fram til hendelser og ting45

Like mye som før  .......... Avgjort mindre enn før 

Heller mindre enn før ..... Nesten ikke i hele tatt.

Jeg kan plutselig få en følelse av panikk46

Uten tvil svært ofte ........ Ikke så veldig ofte .......

Ganske ofte ..................... Ikke i det hele tatt .......

Jeg kan glede meg over gode bøker, radio/TV47

Ofte .................................. Ikke så ofte...................

Fra tid til annen ............... Svært sjelden ..............

SØVN

ALKOHOL

Hvis du ikke drikker alkohol, gå til spørsmål 5 3.

Har du noen gang følt at du burde
redusere alkoholforbruket ditt?

49 Ja Nei

Har andre noen gang kritisert
alkoholbruken din?

50 Ja Nei

Har du noen gang følt ubehag eller
skyldfølelse pga. alkoholbruken din?    

51 Ja Nei

Har det å ta en drink noen gang vært
det første du har gjort om morgenen for
å roe nervene, kurere bakrus eller som
en oppkvikker?

52

Ja Nei

Snorker høyt og sjenerende? ....................

Får pustestopp når du sover? ...................

Har vanskelig for å sovne om kvelden?....

Våkner gjentatte ganger om natta?..........

Våkner for tidlig og får ikke sove igjen?...

Kjenner deg søvnig om dagen?................

Har plagsom nattesvette? .........................

Våkner med hodepine?..............................

Får ubehag, kribling eller mauring i bein? 

Av
og til

Flere 
ggr/
uka

Aldri/
sjelden

Hvor ofte har det hendt i løpet av 
de siste 3 måneder at du:

48
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Hvor mange skiver brød spiser du vanligvis? 
(Sett ett kryss for hver type brød)

53

Loff/fint brød .......................

Kneipp/mellomgrovt  ........

Grovt brød...........................

2-3
/dag

4-5
/dag

5-7
/uke

0-4
/uke

6 el
flere
/dag

Hvor ofte spiser du vanligvis disse måltidene?
(Sett ett kryss pr. måltid)

54

Frokost .................................

Formiddagsmat...................

Varm middag.......................

Kveldsmat ............................

Annet måltid........................

Nattmat (kl 24-06) ...............

3-4 g
/uke

5-6 g
/uke

1-2 g
/uke

Sjelden
/aldri

Hver 
dag

Hva slags fett bruker du oftest?
(Sett ett kryss pr. linje)

55

På brød ................................

I matlaging ..........................

Myk
/lett OljerHard

Margarin
Meieri-
smør

Bruker
ikke

KOSTHOLD

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medisiner mot
følgende plager i løpet av den siste måneden?
(Sett ett kryss pr. linje)

59

Halsbrann/sure oppstøt ...............

Treg mage .....................................

Hodepine.......................................

Smerter i muskler/ledd ................

1-3 g
/uke

4-6 g
/uke

Sjelden
/aldri

Dag-
lig

BRUK AV RESEPTFRIE MEDISINER

TANNHELSE

Har du de siste 12 måneder vært hos
tannlege/tannhelsetjeneste?

56 Ja Nei

Hvordan vurderer du tannhelsa di? 57

Meget dårlig   ................ God...............................

Dårlig................................ Meget god  .................

Verken god eller dårlig...

Hva betyr god tannhelse for helsa di ellers?58

Svært mye ....................... Lite ................................

Mye................................... Svært lite ......................

Både og ...........................

HVORDAN FØLER DU DEG NÅ?

Føler du deg stort sett sterk og opplagt,
eller trøtt og sliten?

61

Meget sterk og opplagt ..................................................

Sterk og opplagt ..............................................................

Ganske sterk og opplagt .................................................

Både – og..........................................................................

Ganske trøtt og sliten ......................................................

Trøtt og sliten....................................................................

Svært trøtt og sliten .........................................................

Paracetamol, Paracet, Panodil, Pamol, 

Pinex, Perfalgan ........................................................

Albyl E (500 mg), Aspirin, Globoid, Dispril................

Ibuprofen, Ibux, Ibuprox, Ibumetin, Brufen..............

Naproxen, Naprosyn, Ledox.......................................

Andre ..............................................................................

Har du brukt noen av disse reseptfrie medisinene
minst en gang i uka i løpet av den siste måneden?

60

Ja Nei

HHvviiss  jjaa::

SMERTER I BEINA

Har du sår på tå, fot eller ankel som
ikke vil gro?

62 Ja Nei

Har du brukt smertestillende medisin
pga. smerter i beina?

65 Ja Nei

Har du smerter i det ene eller i begge
beina når du går?

63 Ja Nei

Hvor gjør det mest vondt? 

Forsvinner smertene når du står stille en
stund?

Ja Nei

HHvviiss  jjaa::

Har du smerter i beina når du er i ro?64 Ja Nei

Er smertene verst når du ligger i senga?

Får du mindre vondt når beinet ligger
lavt, f.eks. om beinet henger utfor
sengekanten?

Har du hatt smertene i beina sammen-
hengende i mer enn 14 dager?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Fot..................

Legg ..............

Lår ..................

Hofte..............
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Har du førerkort?67
Ja Nei

HHvviiss  jjaa::

Kjører du fortsatt bil

DAGLIGE OPPGAVER

Gå innendørs i samme etasje? ...................................

Gå på toalettet? ............................................................

Vaske deg på kroppen? ...............................................

Bade eller dusje?...........................................................

Kle på og av deg?.........................................................

Legge deg og stå opp?...............................................

Spise selv? ......................................................................

Klarer du selv, uten hjelp av
andre, i det daglige å:

66

Ja Nei

LEGEMLIGE FUNKSJONER

Lage varm mat?.............................................................

Gjøre lett husarbeid (f.eks oppvask)? ........................

Gjøre tyngre husarbeid (f.eks gulvvask)?...................

Vaske klær?.....................................................................

Gjøre innkjøp? ...............................................................

Betale regninger?..........................................................

Ta medisiner?.................................................................

Komme deg ut? ............................................................

Ta bussen?......................................................................

Klarer du selv, uten hjelp av andre, 
disse gjøremålene i det daglige:

68

Ja Nei

HUKOMMELSE

Har du problemer med hukommelsen?69

Har hukommelsen endret seg siden du var yngre?70

Hendelser for få minutter siden? ..............

Navn på andre mennesker?.......................

Datoer?........................................................

Å gjøre det du har planlagt? ....................

Hendelser som skjedde for noen dager 
siden? .......................................................

Hendelser som skjedde for år siden?.......

Å holde tråden i samtaler? ........................

Av og
til OfteAldri

Har du problemer med å huske:71

Nei ......... Ja, noe.... Ja, store.....

Nei ......... Ja, noe.... Ja, mye ......

FALL

Har du falt og slått deg det siste året?72 Ja Nei

HHvviiss  jjaa::

Hvor skjedde det?

Har du vært til lege for fallskade det
siste året?

Ja Nei

Har du vært innlagt på sykehus for fall-
skade det siste året?

Har du falt/ramlet i løpet av de  
siste tre måneder?

Har du problemer med balansen?73
Ja Nei

KKaattaarraakktt (grå stær).........................................................

GGllaauukkoomm (grønn stær, høyt trykk i øyet) ...................

AAllddeerrssrreellaatteerrtt  mmaakkuullaaddeeggeenneerraassjjoonn...........................
(forkalkning på netthinna)

Har du noen av disse øyesykdommene?77
Ja Nei

SYN

BRUK AV HELSETJENESTER

Har du hatt hjemmehjelp i løpet av de
siste 12 måneder?

74 Ja Nei

HHvviiss  jjaa::

Har du nok hjemmehjelp? 

Har du hatt hjemmesykepleie i løpet av
de siste 12 måneder?

75 Ja Nei

Har du vært innlagt på sykeheim i
løpet av de siste 12 måneder?

76 Ja Nei

HHvviiss  jjaa::

Har du nok hjemmesykepleie? 

URINVEIER

Hvor mange ganger må du vanligvis opp om natta
for å late vannet? 

79

Hvor ofte later du vanligvis vannet om dagen?78

1-4 ganger ....................... 8-11 ganger..................

5-7 ganger ....................... Over 11 ganger ...........

Hvis du må opp om natta for å late vannet,
hvordan opplever du dette?

80

Ikke noe problem ........... Mye plaget ..................

Litt plaget ....................... Svært stort problem ...

5 ganger
eller mer4 ganger3 ganger2 ganger1 gangIngen

Innendørs.... Utendørs....
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Det utfylte skjemaet returneres i
den vedlagte svarkonvolutten. 
Porto er betalt.

Takk for hjelpa!

NB!

Opplever du plutselig og/eller sterk vannlatings-
trang som er vanskelig å holde tilbake?

81

Aldri.................................. Flere ganger i uka .......

Månedlig.......................... Daglig...........................

Omtrent hvor ofte har du siste måned hatt
følelsen av at blæra ikke er blitt fullstendig tømt
etter avsluttet vannlating?

82

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Omtrent hvor ofte har du siste måned måttet late
vannet mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?

83

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Omtrent hvor ofte har du siste måned måttet stop-
pe og starte flere ganger under vannlatingen?

84

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Omtrent hvor ofte har det siste måned vært vanske-
lig å holde igjen når du har følt vannlatingstrang?

85

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Omtrent hvor ofte har du siste måned hatt svak
urinstråle?

86

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

Ved hosting, nysing, tunge løft .......................................

Ved plutselig og sterk vannlatingstrang.........................

Smådrypping på slutten av eller etter vannlating .........

Smådrypping hele tiden, uavhengig av vannlating ......

Omtrent hvor ofte har du siste måned måttet
trykke eller presse for å begynne vannlatingen?

87

Aldri.................................. 1 av 2 ganger ...............

1 av 5 ganger................... 2 av 3 ganger ...............

1 av 3 ganger................... Nesten alltid ................

HHvviiss  jjaa::

Har du ufrivillig urinlekkasje?   
(Hvis nei, gå til spm. 89 )

88

89

Ja Nei

I hvilke situasjoner kan du ha lekkasje av urin?
Du kan sette flere kryss.

Hvor ofte har du urinlekkasje?

Mindre enn 1 gang/mnd En el. flere ganger /uke  

Flere ganger pr mnd ...... Hver dag/natt   ...........

Dråper .............................. Større mengder ...........

Små skvetter ....................

Hvor mye urin lekker du vanligvis hver gang?

Ikke noe problem  .......... Mye plaget   ................

En liten plage .................. Svært stort problem ....

En del plaget...................

Hvordan opplever du lekkasjeplagene dine?

Hvor gammel var du da du fikk
urinlekkasje? år gammel

Har du søkt lege for urinlekkasje?
Ja Nei
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HUNT 3 – 04 – H02 
Interview all  Side: 2av 7 

 
Oppvekst 
I hvilket land bodde du da du fylte 1 år?  
     DEFAULT NORGE (men valgmulighet alle land)  
Hvis Norge:  
I hvilken kommune bodde du da du fylte 1 år?   
    (liste over kommuner i N_T med mulighet får å skrive inn 
andre) 
 
Hvis alder < 70 år: 
 Er du yrkesaktiv, student eller hjemmearbeidende? 
 

1. yrkesaktiv     Ja  Nei  
2. student      Ja  Nei  
3. hjemmearbeidende (husmor/far)  Ja  Nei  

 
(Klassifiseringshjelp: Alle som har yrkesinntekt (lønn) skal klassifiseres som yrkesaktive. 
Alle som har studier som hovedvirksomhet, skal klassifiseres som studenter. 
De som mottar trygd (uføretrygd, attføring eller rehabilitering) skal registreres med det yrket de 
hadde tidligere, selv om de ikke lenger er i arbeid og ikke som hjemmeværende.  
De som er hjemmeværende med omsorg for barn eller andre, og som ikke har inntekt, skal 
registreres som hjemmearbeidende (husmor/far)). 

 
 Hvis 1 er ja: 
 Arbeider du i en fulltidsstilling eller deltidsstilling i hovedyrket ditt? 
  Svar:     1.   Fulltidsstilling (Default) 
    2.   Deltidsstilling 

 
Hvis 1: Arbeider du vanligvis mer enn 40 timer i uka?    

 
   Svar:     1.  Nei(Default) 
     2.  Ja 
 

Hvis 2: Hvor stor stillingsandel har du? 
    

Svar:  % 
  
 
Er du lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende?  
   lønnsmottaker    1  
   selvstendig næringsdrivende  2  
   begge deler     3  
         
 
Hvis > 70 år eller hvis nei på spørsmål om yrkesaktiv: 
  
 Har du tidligere hatt inntektsgivende arbeid? Ja  Nei  
 
 Hvis ja:        
 I hvilket år hadde du sist betalt arbeid?    

2
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Dette feltet droppes ved kø på stasjonen (rød tekst) 
Hvis nåværende eller tidligere inntektsgivende arbeid = ja: 
I hvilken bransje arbeider/arbeidet du i ditt hovedyrke? Se på plakaten! 
  (PLAKAT MED SVARALTERNATIV) (Velg tallverdi) Alfabetisk 
 1.  Jordbruk, skogbruk 
 2.   Fiske, sjøfart 
 3.   Bergverksdrift og utvinning 
 4.   Industri 
 5.   Olje og gassutvinning 
 6.   Leverandør-industri til olje og gassutvinning 
 7.   Kraft- og vannforsyning 
 8.   Bygge- og anleggsvirksomhet 
 9.   Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 
 10.  Landtransport og kommunikasjon 
 11.  Bank-, forsikrings- og finansvirksomhet 
 12. Offentlig forvaltning 
 13. Undervisning 
 14. Helsearbeid 
 15. Personlige tjenester og annen tjenesteyting 
 16. Annet 
 
 
Hvis < 66 år:  
Har du helseattest for offshorearbeid?    Ja  Nei  
 
 
Hvis yrkesaktiv eller tidligere inntektsgivende arbeid: 
 
 
Hva er/var navnet på hovedyrket ditt (yrkestittel)? ……….. (de som svarte ja på 
student og husmor/far, og ja på at de tidligere har hatt inntektsgivende arbeid spørres 
også) 
 
Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver i hovedyrke? ……………….. 
 
 
 
Arbeidet du i en fulltidsstilling eller deltidsstilling i hovedyrket ditt? 
  Svar:     1.   Fulltidsstilling (Default) 
    2.   Deltidsstilling 

 
Hvis 1: Arbeider du vanligvis mer enn 40 timer i uka?    

 
   Svar:     1.  Nei(Default) 
     2.  Ja 
 

Hvis 2: Hvor stor stillingsandel har du? 
    

Svar:  % 
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Hvis  yrkesaktiv: 
 
Har du skiftarbeid, nattarbeid eller går vakter?  Ja  Nei 
 
 
Har du i løpet av de siste 12 mnd hatt sykefravær? 
 
 Egenmelding    Ja Nei 
 Sykmelding fra lege   Ja Nei 
 
 Hvis ja; 
 Hvor lenge til sammen:   < 2 uker   2-8 uker > 8 uker 
 
   
 
Har du noen gang fått luftveisplager i forbindelse med arbeidet ditt (hoste, oppspytt, 
tung pust eller pipelyder i brystet)?  Ja   "       Nei    "  INNVALG BONT 
           
Dette feltet droppes ved kø på stasjonen (rød tekst) 
Så kommer noen spørsmål om din arbeidssituasjon (disse kunne vært spurt til 
alle som også tidl har arbeidet, men det droppes pga tidsbruk, kun yrkesaktive nå) 
 
Har du tunge løft? 
   Aldri, eller nesten aldri 
   Ganske sjelden 
   Ganske ofte 
   Nesten alltid 
 
Er du utsatt for støy? 
   Aldri, eller nesten aldri 
   Ganske sjelden 
   Ganske ofte 
   Nesten alltid 
 
Er du utsatt for støv og røyk som f.eks. steinstøv, sveiserøyk og lignende? 
   Aldri, eller nesten aldri 
   Ganske sjelden 
   Ganske ofte 
   Nesten alltid 
 
Er du utsatt for skadelige gasser? 
   Aldri, eller nesten aldri 
   Ganske sjelden 
   Ganske ofte 
   Nesten alltid 
 
Er du utsatt for løsemidler? 
   Aldri, eller nesten aldri 
   Ganske sjelden 
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   Ganske ofte 
   Nesten alltid 
 
Alle < 70 år: 
Bor du eller arbeider du på gårdbruk?   Ja  Nei    
 Hvis ja: 
 Brukes det sprøytemidler på gårdsbruket? Ja  Nei   Vet ikke  
 Hvis ”nei ”  
  Kvinne: besvar kvinnespørsmål 
  Mann: Avslutt intervju, - men i Stjørdal tilleggsspørsmål 
 
 Hvis ja: 
 
 Utfører du selv sprøyting?    Ja  Nei    
 Hvis ja: 
 TENK PÅ DE SISTE 10 ÅRENE: 
 
 Er det dyrket potet på bruket?    Ja  Nei    
 
  Hvis ja:  
  Hvor mange av de siste 10 år er det dyrket potet?    vet ikke
 
 Er det sprøytet med soppmidlet mankozeb på bruket  
  (i potet og /eller annen kultur)?   Ja  Nei    
 
  Hvis ja:  
  Hvor mange av de siste 10 år er mankozeb brukt?    vet ikke
 
 Er det  sprøytet med andre soppmidler?   Ja  Nei    
 
  Hvis ja:  
  Hvor mange av de siste 10 år er dette brukt?     vet ikke
 
  
 Er det sprøytet med Roundup?    Ja  Nei    
 
  Hvis ja:  
  Hvor mange av de siste 10 år er dette brukt?     vet ikke

 
 
Er det sprøytet med andre ugrasmidler?   Ja  Nei    

 
  Hvis ja:  
  Hvor mange av de siste 10 år er dette brukt?     vet ikke

 
 Er det sprøytet med stråforkortere/vekstregulerende stoffer? Ja  Nei    
 
  Hvis ja:  
  Hvor mange av de siste 10 år er dette brukt?     vet ikke
 

 



HUNT 3 – 04 – H02 
Interview all  Side: 6av 7 

Følgende spørsmål kommer opp dersom KJØNN = KVINNE 
 
Innledning: Så har vi noen spørsmål som gjelder menstruasjon og fødsler. 
 
Hvor gammel var du da du fikk menstruasjon første gang?     ÅR 
      Har aldri hatt menstruasjon   
 
Hvis alder 19 – 55 
 Har du de siste 12 måneder hatt regelmessig menstruasjon?   Nei    Ja   
  
 Hvis nei: hva mener du er grunnen til dette? 
 * sluttet av seg selv 
 * usikkert om menstruasjonen har sluttet 
 * sluttet etter operasjon, strålebehandling eller cellegift eller andre medisiner 

* har ikke kommet tilbake etter svangerskap / er fortsatt uregelmessig etter 
svangerskap  

 * kan hos meg ha pauser på mer enn tre måneder 
 * kan hos meg være uregelmessig  
 * annet 
  
 Hvis nei eller ved alder > 55 år: 
 
 Hvor gammel var du da menstruasjonen sluttet?   ÅR 
 
 
 Hvis ja: (regelmessig mens) 
 
 Hva er det vanlige intervallet mellom menstruasjonene -fra første dag i en 
 menstruasjon til første dag i neste?     dager  
 

Omtrent hvilken dato startet din siste menstruasjon? ___________ 
 
  
Alle: 
Har du noen gang vært gravid?   Ja   Nei  
 Hvis ja; 
 Hvor mange barn har du født?    
 (hvis f.eks 3 barn, kommer det opp spørsmål om amming av barn 1-3) 
 
Dette feltet droppes ved kø på stasjonen (rød tekst) 

Hvis > 0: Hvor lenge ammet du? 
 Barn 1 ? ___ mnd 
 Barn 2?  ___ mnd 
 Barn 3?  ___ mnd 
   osv 

  
Når var du gravid siste gang?  Årstall 
Hvis gravid i løpet av siste 3 år:  
Ammer du nå? Nei /Ja 

 Hvis gravid nå: 
 Hvilken dato har du termin: dd/mm/åå       vet ikke 
 
 
Slutt på generelt intervju. 
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Tillegg Stjørdal (Muskel-skjelettlidelser prosjekt Ottar Vasseljen)  
 
1. "Har du vondt i nakke/skuldre eller i korsryggen i dag?"  Ja  Nei  

(Hold opp plakat og pek på figur) 
(Hvis nei, droppes spørsmål 2) Hvis ja: 
 

2. "Er det mindre enn én måned siden disse smertene startet?" Ja  Nei  
(Hold opp plakat og pek på tidslinje ved behov) 
 
Hvis de tilfredsstiller kriteriene, kryss ja. INNVALG Muskel-skjelettlidelser 
 
Plakat 

Muskel- og skjelettlidelser i Stjørdal 
Utvalgskriterier

I dag

Smerte!

1 mnd. siden

Minst 3 mnd. smertefri

Det skal være 
mindre enn 1 
måned siden 

smertene startet 

Smerte tidligere OK!
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Prevalence of cardiovascular disease among former divers 

-a study based on the Norwegian Diver 2011 project and the HUNT Study 

Åsmul, Kristine 

 

Abstract 

Background: Cardiovascular disease is known to cause some diving fatalities. Short-term 

cardiovascular effects from pressure exposure are also reported. However, the long-term 

cardiovascular effects from diving in humans are less studied. 

Objective: The aim of this project is to compare the prevalence of cardiovascular disease in 

former divers to non-divers. 

Methods: 768 former divers (males) with a certificate valid for professional diving after 1980 

from the Norwegian Diver 2011 project was compared with matched data on the general 

population from the HUNT3 Survey (23 049 males in total). Former divers (males) with high 

and low grade of diving exposure, respectively, were also compared. Generalized linear models 

were used to calculate the relative risk. 

Results: There are some tendencies of higher prevalence of cardiovascular symptoms and 

diseases among former divers (males) compared to the general population. There are also some 

tendencies of higher prevalence of cardiovascular disease among former divers (males) with 

high grade of diving exposure relative to low grade of diving exposure; and the prevalence of 

high blood pressure among divers who often skipped taking a dive-free day after three days of 

strenuous diving is significantly higher (RR adj. for age/smoking = 1,47 (1,01-2,15)). 

Conclusion: The prevalence of some cardiovascular symptoms and diseases tends to be higher 

among former divers (males) compared to non-divers. Additionally, a dive-free day following 

multiple strenuous dives may have a positive health effect. 

 

Keywords: Cardiovascular disease, diver, long-term effects, dive-free day 


