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Forord
Hensikten med denne rapporten er å presentere resultatene av
spørreskjemaundersøkelse nr. to av arbeidstakere og beboere i Masfjorden og Gulen
etter Vest Tank ulykken i mai 2007. Målgruppen for rapporten er oppdragsgivere og
helsepersonell i regionen, samt de som ble direkte berørt av ulykken.
Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet til Helse Bergen i juli
2008: Helse Bergen kontaktet Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland
Universitetssjukehus (HUS) som ble bedt om å gjennomføre en helsekontroll av
arbeidstakere og beboere i området rundt Sløvåg. Prosjektet er et samarbeid mellom
Yrkesmedisinsk avdeling og Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin ved
Universitetet i Bergen (UiB).
Planleggingen og gjennomføringen av prosjektet er utført av Bjørg Eli Hollund
(prosjektleder/yrkeshygieniker/PhD, HUS), Tor B Aasen (avdelingsdirektør/spesialist i
lungemedisin, HUS), Bente E Moen (professor/arbeidsmedisiner/PhD UiB og HUS),
Nils Magerøy (spes allmennmed/PhD, HUS), Ågot Irgens (statistiker HUS), Magne
Bråtveit (professor/yrkeshygieniker/PhD, UiB), Jens Tore Granslo (arbeidsmedisiner/
samfunnsmedisiner, HUS), Berit Johannessen (spesialkonsulent, HUS), Stein Håkon
Låstad Lygre (biostatistiker/PhD, HUS) og Linda Aumo (Molekylærbiolog/PhD, HUS).
Prosjektet er i hovedsak dekket av midler fra Helse- og omsorgdsdepartementet..
Resultatene som er presentert i denne rapporten vil også bli publisert som artikler i
internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Disse publikasjonene vil kun inneholde
avidentifiserte data både med hensyn til deltagere og bedrifter. Alle som deltok i
helseundersøkelsen i 2008 samtykket i å delta i prosjektet ved å gi et skriftlig og
informert samtykke. Prosjektet er tilrådd av Regional komite for medisinsk
forskningsetikk i Vest Norge. Helsedepartementet har gitt tillatelse til opprettelse av
biobank, og prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning (NSD) og
personvernombudet på HUS.
En stor takk til alle arbeidstakerne i Sløvåg området og alle beboerne i Gulen og
Masfjorden kommuner som har svart på spørreskjema.
En stor takk til spesialrådgiver/lege Anders Smith fra Helsedirektoratet som har gitt
oss gode råd og tilbakemeldinger i arbeidet så langt.

Bergen 2011

Bjørg Eli Hollund
Prosjektleder
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Sammendrag
I mai 2007 eksploderte en lagringstank ved Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg i Sogn og
Fjordane. Eksplosjonen førte til at en av de nærliggende tankene ble antent og det
oppstod en større brann. Dette førte til at store mengder røyk og gass ble spredt i
området. Ulykken var dramatisk og de som var i nærheten fryktet at liv var gått tapt.
Til alt hell skjedde ingen dødsfall og det ble kun registrert små fysiske skader på
mennesker.
I etterkant av ulykken gjennomførte kommunehelsetjenesten en spørreundersøkelse
blant befolkningen og konklusjonen var at et stort antall hadde fått helseplager etter
eksplosjonen. Selv i overkant av ett år etter ulykken var det mange som rapporterte
helseplager [1]. På bakrunn av dette bestemte da Helsedirektoratet, i samarbeid med
Miljøverndepartementet, at det skulle gjennomføres en helseundersøkelse av de
involverte. Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus ble bedt om
å gjennomføre denne. Undersøkelsen skulle strekke seg over fem år for å kunne
avdekke eventuelle langtidseffekter av ulykken hos arbeidstakerne i Sløvåg og i
lokalbefolkningen.
Haukeland Universitetssykehus planla helseundersøkelsen i samarbeid med Institutt
for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Det ble besluttet å innkalle ca
1000 personer til en første grundige helsekontroll i løpet av vinteren 2008-09. Fra
november 2008 til april 2009 ble 1016 personer invitert til helseundersøkelsen. Hele
734 personer (72%) ønsket å delta i undersøkelsen. Første rapport forelå i 2009 og
inneholdt data fra helseundersøkelse og undersøkelsen basert på spørreskjema [2]
På bakgrunn av resultatene ble det besluttet å gjennomføre en ny undersøkelse
vinteren 2010, men da kun basert på spørreskjema. I tillegg til alle som deltok i 2008
fikk også de som ikke hadde svart ved første undersøkelse, men heller ikke reservert
seg mot videre deltagelse, tilsendt spørreskjema. Vi brukte et noe endret/utvidet
spørreskjema sammenlignet med det fra første undersøkelse (se vedlegg 1).
Svarprosenten denne gang med utgangspunkt i de 734 som deltok sist var 75,5.
Hovedkonklusjoner fra 2010:
I 2010 finner vi at det er svært få som rapporterer luktproblemer. Generelt ser vi liten
tendens til forbedring blant deltagerne når det gjelder de fleste symtomer/plager,
befolkningen rapporterer fortsatt en rekke helseplager.
På spørsmålet om spesifikke øyeplager finner vi at det er de mannlige
arbeidstakerne og nærtboende kvinner som rapporterer plager. For de fleste
symptomene er det gruppen nærtboende kvinner som skiller seg ut ved at de
rapporterer mer eller høyere alvorlighet av plagene.
Når det gjelder stress konstaterer vi en markant nedgang i antall personer som viser
forhøyet skår (>22 på IES-R). Denne utviklingen er som forventet og det er grunn til
å håpe på en fortsatt nedgang.
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1

Innledning

Denne rapporten beskriver andre del av oppfølgningen av arbeidstakerne i Sløvåg og
lokalbefolkningen etter Vest Tank ulykken i 2007. Data i denne rapporten bygger på
resultater fra spørreskjema sendt ut i 2010. Det er under planlegging en ny
oppfølgning i 2012, som vil inneholde både spørreskjema, blodprøver og en klinisk
helseundersøkelse.
Deltagerne i 2008 ble fordelt i tre ulike eksponeringsgrupper etter antatt eksponering.
Disse tre gruppene var; arbeidstakere ved Sløvåg industriområde, de med bosted
nært Sløvåg og de med bosted lengre vekk fra Sløvåg. De med bosted lengre vekke
antas ikke å være eksponert og er tiltenkt å fungere som en kontrollgruppe. De
samme gruppene blir brukt i undersøkelsen fra 2010 og de er nærmere beskrevet i
materiale og metode.
Hovedkonklusjonen fra 2008 var at de fleste undersøkte ikke hadde fått alvorlig fysisk
sykdom etter ulykken, men at en del strevde med stress-relaterte plager. Vi fant
forskjeller mellom de tre eksponeringsgruppene vedrørende symptomer i øvre
luftveier og mer kroniske effekter fra luftveier og blodprøver. I tillegg skilte kvinner
som bodde nær Sløvåg eller arbeidet i Sløvåg seg ut ved at de ved undersøkelsen
hadde mer plager med sår hals og luftveissymptomer sammenlignet med de som
bodde fjernt. Det var også en gruppe som ved den kliniske undersøkelsen hadde
tydelige tegn på stressreaksjon relatert til ulykken. For noen få var dette av betydelig
grad.
Spørreskjema viste jevnt over at det var en høyere andel av arbeidstakere og
nærtboende som rapporterte helseplager i forbindelse med eksplosjonen enn de som
bodde fjernt. Dette gjaldt for barn, voksne og eldre.
I rapporten fra 2008 var ikke data angående p53 ferdig Alle analysene er nå gjort og
resultatene viser at det er ingen forskjell i uttrykk av p53 mellom de ulike
eksponeringsgruppene når vi har justert for røykestatus.
Målsetting for spørreskjema-undersøkelsen i 2010
 Oppfølging av funn fra 2008
 Oppfølging av de som var eksponert under og etter ulykken
 Undersøkelsen skal danne grunnlag for videre helseundersøkelse av de
eksponerte
 Skape trygghet i befolkningen for at de blir ivaretatt
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2 Materiale og metode
2.1

Eksponeringsgrupper i forhold til kjemisk eksponering

Ved denne spørreskjemaundersøkelsen ble det brukt samme gruppeinndeling med
hensyn til antatt eksponering som ved første undersøkelse i 2008. Det ble valgt ut tre
hovedgrupper; en gruppe med arbeidstakere fra Sløvåg industriområde, en gruppe
med personer med bosted relativt nær Sløvåg industriområde og en tredje gruppe
som skulle fungere som en sammenligningsgruppe med lav/ingen kjemisk
eksponering. Den lavt eksponerte gruppen bestod av personer med bolig relativt
fjernt fra Sløvåg (mer enn 20 km
Industrien i Sløvåg inkluderer forbrenningsanlegg for borekaks og deponi for
forbrenningsaske, komposteringsanlegg for avløpsslam, pukkverk, underjordisk
tankanlegg/oljelager, deponi for radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og
produksjon av eksplosiva. Dette er industri som kan forårsake luftforurensning.
I denne rapporten vil vi ikke gå inn på den spesifikke eksponeringen i forbindelse
med eksplosjonen og heller ikke innholdet i tankene som eksploderte. Dette ble
belyst i den første rapporten og det foreligger ingen nye opplysninger som endrer på
dette [2]. For de som ønsker å lese mer om eksponering og innholdet i tankene
henvises det til rapporter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) [3-4], GexCon [5],
Nasjonalt folkehelse institutt [6] og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) [7].
 Arbeidstakere – denne gruppen er delt i to; de som er antatt høyest eksponert og
en lavere eksponert gruppe kalt assosierte arbeidstakere.
o Høyest eksponert var de som arbeidet ved Vest Tank eller de andre
bedriftene i Sløvåg industriområde, de som var ved industriområdet ved
ulykken (underentrepenører, og annen innleid arbeidskraft), eller deltok
i brannslukking, opprydningsarbeid og transport av avfallet (frem til
01.12.2007).
o Ferjemannskap, postbud og polititjenestemenn antas å ha vært mindre
eksponert enn arbeidstakerne i Sløvåg da de har sjeldnere og kun i
kortere perioder har vært i industriområdet. De er derfor plassert i
gruppen assosierte arbeidstakere.
 Nært bosted - antatt lavere eksponert enn arbeidstakerne
o Bostedsadresse innenfor 6 km fra Sløvåg industriområde ifølge
Folkeregisteret, mai 2007.
 Som beskrevet over er arbeidstakere i Sløvåg industriområde,
brannmannskap, mannskaper som deltok i opprydningsarbeidet,
politi, postbud og lignende som bor i dette området plassert i
arbeidstaker-gruppen.
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Fjernt bosted – antatt liten/ingen eksponering
o Bostedsadresse mer enn 20 km fra Sløvåg industriområde i mai 2007, i
følge Folkeregisteret.
o Deltagerne fra fjernt bosted ble valgt ut slik at de hadde samme aldersog kjønnsfordeling som arbeidstakergruppen og de med nært bosted.
 De fra fjernt bosted som var arbeidstakere i Sløvåg
industriområde, brannmannskap, mannskap som deltok i
opprydningsarbeidet, politi, postbud og lignende er plassert i
arbeidstaker-gruppen.

Figur 1

Kartutsnitt som viser eksponeringsgruppene
Sløvåg industriområde med Vest Tank
Nært bosted
Fjernt bosted
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2.2

Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelsen

Spørreskjema inneholdt spørsmål om bl.a. navn, fødselsnummer, bosted og arbeid i
Sløvåg (vedlegg 1). Videre ble det spurt om utdannelse, yrke og næring, allergi,
røyking, og forekomst av kronisk sykdom. Det ble spurt om kroniske luftveisplager
(ATS Adult questionnaire) [8], symptomer fra øyne og øvre luftveier i dag (modified
optimal symptom skår) [9], symptomer på tretthet; (The Fatigue Questionnaire) [10],
posttraumatisk stresslidelse (Impact of Event Scale) [11] og generell helse [12].
Spørreskjemaet ble sendt til deltagerne sammen med et informasjonsskriv (vedlegg
3). Det ble sendt påminnelse to ganger dersom de ikke svarte på spørreskjema, eller
ikke hadde gitt melding om at de ikke ønsket å delta. De som var under 17 år i 2008
fikk et kortere skjema som de skulle fylle ut i samarbeid med foreldre (vedlegg 2).

2.3

Mulige helseplager som er vurdert

Da denne rapporten kun bygger på resultater fra spørreskjemaundersøkelsen er
listen over helseplager som skulle vurderes kortere enn i den første rapporten. Det er
her kun undersøkt subjektive plager som deltakerne selv rapporterer i spørreskjema.
Plagene er ikke bekreftet av blodprøver eller andre kliniske undersøkelser
Vi har spurt om:
 Irritativ påvirkning av slimhinner i øyne, nese og hals
Mange av de kjemiske forbindelsene (inkludert svovelforbindelser som merkaptaner,
H2S og SO2) som en antar ble dannet under ulykken kan medføre akutte helseplager
som rennende øyne, sår hals og irriterte luftveier [1, 13-16, 48]. Det er usikkert om
denne type eksponering kan gi kroniske reaksjoner i slimhinnene. På bakgrunn av
resultater fra øyeundersøkelsen i 2008, som viste mer plager fra øynene til ansatte i
Sløvåg enn de andre, har vi lagt til to nye spørsmål om øyeplager.
 Mer varige påvirkninger av luftveiene
En rekke forurensninger kan gi varige luftveisplager, og vi la til noen ekstra spørsmål
om slike plager i skjemaet i 2010. Vi har også spurt spesifikt om plager de siste 12
månedene [52].
 Helsesymptom og tretthet
De siste forurensede massene etter eksplosjonen ble først fjernet i 2010, og vi har
derfor valgt å inkludere spørsmålet om lukt fra Sløvåg også i dette spørreskjemaet.
Mange som opplever sterke luktplager over lengre tid får mange forskjellige
helseplager [21, 49-50]. Det ble stilt spørsmål om plager fra forskjellige deler av
kroppen og om søvnproblemer. Tretthet er et vanlig symptom i befolkningen generelt
og er knyttet både til fysisk og psykisk sykdom [22, 51,53]. Vi undersøkte forekomst
av tretthet som et indirekte mål på belastning befolkningen kan ha vært utsatt for.
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 Stressreaksjon
Det finnes flere metoder for å måle stressreaksjoner etter ulykker. I denne
undersøkelsen ble det valgt å bruke spørsmål med den engelske betegnelsen
«Impact of Event Scale – Revised» (IES-R) [11], da disse tidligere er brukt på norsk
[28-30]. Metoden er godt egnet for å måle stressreaksjoner etter ulykker, også hos de
med lavere grad av stressymptomer [30-31]. Spørsmålene (22 spørsmål) ble
inkludert i spørreskjemaet som ble sent ut til alle de voksne deltagerne i studien. For
hvert spørsmål krysses det av på en skala fra «Ingen grad» = 0 til «Ekstremt mye» =
4. Et IES-R skår blir beregnet ut fra de avgitte svarene. Dette betyr at skåren til den
enkelte kan variere fra 0 til 88.
 Fødsler
På bakgrunn av bekymringsmelding fra lokalbefolkningen ble det lagt til ett par nye
spørsmål i spørreskjema som kun skulle besvares av kvinner. Dette var et spørsmål
der de ble bedt om å informere om antall barnefødsler før og evt. etter eksplosjonen.
I tillegg ble det spurt om spontanaborter.
 Andre opplevelser i forbindelse med Sløvågulykken
For å fange opp andre plager/opplevelser som det ikke ble direkte spurt om ved
forrige undersøkelse ble det gitt plass i skjemaet for deltagerne der de kunne
beskrive om de hadde hatt andre opplevelser i forbindelse med ulykken i fri tekst. Av
de 37 deltagerne som var 68 år eller eldre var det 8 som hadde kommentarer, mens
dette gjaldt 31 av de 435 voksne under 68 år. Disse opplysningene vil vi se nærmere
på og er ikke videre omtalt i denne rapporten

2.4

Statistisk bearbeidelse

Avidentifiserte data ble lagt inn manuelt i en database (Access). Den statistiske
programpakken SPSS ble brukt for bearbeiding og analyse av materialet. For
kontinuerlige variabler ble det brukt multippel lineær regresjon for å studere
sammenhenger mellom eksponering og helsedata, med justering for faktorer som
kan influere på resultatene (f.eks. alder, røykestatus (aldri-røykt, eks-røyker,
nåværende røyker). For dikotome utfallsvariable (av typen ja/nei, syk/ikke syk) ble
logistisk regresjon brukt for å studere sammenhenger mellom eksponering og
helsedata, med justering for faktorer som kan influere på resultatene (alder, røyking
osv).
Endring over tid ble undersøkt med paret t-test eller med McNemars test for parvise
dikotome observasjoner
P-verdi
Flere steder i rapporten angis p-verdier. P-verdier regnes ut i forbindelse med
statistiske analyser, og når p-verdien er mindre enn 0.05, betyr det at det for
eksempel er klare (signifikante) forskjeller mellom to grupper som sammenlignes.
Vi har satt signifikansnivået til 5%, men må i konklusjonene ta hensyn til at det
foretas mange tester. Ved signifikante forskjeller er forskjellene så store at man antar
10

at de ikke skyldes tilfeldigheter. Signifikante p-verdier har vi dersom sannsynligheten
for det observerte eller noe mer ekstremt er under 5%.
Odds ratio (OR)
Odds ratio brukes ofte som effektmål i studier for å sammenligne risikoen for et utfall
(ofte sykdom) i en gruppe sammenlignet med den i en annen gruppe. OR >1 betyr
økt risiko for en gruppe sammenlignet med referansegruppen. En OR <1 betyr
redusert risiko. En OR =1 vises ingen effekt på utfall (ingen forskjell mellom
gruppene). For sjeldne tilstander estimerer OR relativ risiko (RR).

2.5

Etikk, personvern og oppbevaring av data

Deltagelse forutsatte skriftlig samtykke fra alle over 17 år, og fra foreldre/foresatte for
de som er under 18 år. Prosjektet ble klarert av Regional komité for medisinsk
forskningsetikk og etablering av biobank ble godkjent av Helsedirektoratet. Prosjektet
ble godkjent av Personvernombudet for forskning (NSD).
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3 Resultater med kommentarer
3.1

Deltagere

I 2008 ble 1016 arbeidstakere og beboere i Gulen og Masfjoden inviterte til å delta i
denne helseundersøkelsen. Det var 87 av disse som skriftlig reserverte seg fra
deltagelse. Dermed fikk 929 personer, av de opprinnelige 1016, tilsendt
spørreskjema i 2010. Disse bestod av 734 som deltok på den første
helseundersøkelsen, og 195 som ikke hadde møtt ved første undersøkelse men
heller ikke reservert seg fra videre deltagelse.

Deltakere 2008/2010 (%)
734 / 554 (75.5)

Personer som fikk barneskjema i 2008

Personer som fikk skjema for voksne i 2008

125 / 82 (65.6)

Fjernt bosted
54 / 30 (55.6)

609 / 472 (77.5)

Voksne under 68 år

Voksne over 67 år

564 / 435 (77.1)

Nært bosted
71 / 52 (73.2)

45 / 37 (82.2)

Fjernt bosted

Fjernt bosted

Nært bosted

Nært bosted

Arbeidstakere

Arbeidstakere

168 / 131 (78.0)

14 / 11 (78.6)

156 / 125 (80.1)

28 / 23 (82.1)

240/ 179 (74.6)

Arbeidstakere Sløvåg
193 / 139 (72.0)

3 / 3 (100.0)

"Assosierte" arbeidstakere
47/ 40 (85.1)

Arbeidstakere Sløvåg
2/ 2 (100.0)

"Assosierte" arbeidstakere
1/ 1 (100.0)

Fig 2 Deltagerne i undersøkelsen fordelt etter alder og eksponeringsgrupper.
Av de 734 som svarte sist var det 17 personer som utgikk av ulike grunner (se
vedlegg 4 ). Det var et fåtall av de 195 som ikke møtte sist som valgte å delta denne
gangen (n=23). Disse er dermed utelatt fra denne rapporten. Som ved forrige
undersøkelse ble deltagerne delt inn etter alder og antatt eksponering, totalt 554
personer av de som svarte i 2008 har også svart i 2010 (tabell 1 og 2).
Tabell 1

Antall deltagere og svarprosent for 2010
fordelt etter eksponerings-grupper
2008

2010

svar %1

Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidere

236
255
243

172
200
182

73
78
75

Totalt

734

554

76

1

Svarprosent i 2010 i forhold til 2008 undersøkelsen
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Tabell 2

Antall og svarprosent for menn, kvinner og barn, fordelt etter
eksponeringsgrupper
Antall menn

Antall kvinner

Antall barn

2008

2010

svar
%1

2008

2010

svar
%1

2008

2010

svar
%1

Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidere

98
86
200

71
67
151

72
78
76

84
98
43

71
81
31

85
83
72

54
71
-

30
52
-

56
64
-

Totalt

384

289

75

225

183

81

125

82

66

1

Svarprosent i 2010 i forhold til 2008 undersøkelsen

Kommentar
Tar en utgangspunkt i de 734 som svarte sist er svarprosenten for denne
undersøkelsen god. Totalt var det 554 av de opprinnelige 734 som svarte, noe som
tilsvarer en total svarprosent på 76. For de som bodde i nærheten av Sløvåg var
responsen på 78 %, for arbeidstakerne 75% og for de som bodde fjernt fra Sløvåg
73% (tabell 1). Responsen fordeler seg altså relativt likt mellom de ulike
ekponeringsgruppene. Blant barna finner vi den laveste svarprosenten med 66.
Tar vi utgangspunkt i de opprinnelige 1016 som ble invitert til den første
undersøkelsen, blir svarprosenten liggende rundt 55 noe som også er akseptabelt for
denne type undersøkelse.
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3.2

Arbeidstakere under 68 år

I dette kapitlet er fokuset de høyest eksponerte deltagerne som er i yrkesaktiv alder
(de som var under 68 år i 2008). Dette er totalt 395 personer som består av
arbeidstakere i Sløvåg og de med bosted nært eller fjernt fra Sløvåg industriområde.
Arbeidstakergruppen i dette kapittelet består av de som er antatt å ha vært høyest
eksponert. Her inngår de som hadde sin arbeidsplass ved Sløvåg industriområde,
brannmannskaper og opprydningsmannskaper som deltok de første 6 månedene
etter ulykken. Totalt består denne gruppen av 139 personer.
Assosierte arbeidstakere er omtalt i eget kapittel (3.3).

Tabell 3

Kjønnsfordeling hos voksne (under 68 år i 2008) i forhold til fjernt,
nært bested, samt arbeidstakerne med høyest eksponering
Antall menn
(% av alle menn)

Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
Totalt

Antall kvinner
(% av alle kvinner)

Totalt
(% av alle)

2008

2010

2008

2010

2008

2010

90 (28)
71 (22)
163 (50)

65 (27)
55 (23)
120 (50)

78 (40)
85 (44)
30 (16)

66 (43)
70 (45)
19 (12)

168 (33)
156 (30)
193 (37)

131 (33)
125 (32)
139 (35)

324

240

193

155

517

395

Kommentar
Den største gruppen blant mennene er arbeidstakere (50%), mens dette er den
minste gruppen blant kvinnene (12%). Fordelingen av deltagere i de ulike
eksponerings-gruppene er tilsvarende som i 2008.
Deltagerne som bodde fjernt var litt eldre en de som bodde nært Sløvåg eller var
arbeidstakere i Sløvåg. Tendensen var den samme både for menn og kvinner. For
menn var gjennomsnittsalderen for de tre eksponeringsgruppene fjerntboende,
nærtboende og arbeidstakere henholdsvis 47, 45 og 45 år. Tilsvarende tall for
kvinner var 45, 44 og 40 år. Det var ingen store forskjeller i alder mellom gruppene.
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3.2.1 Røykevaner
Tabell 4

Røykestatus blant menn og kvinner under 68 år (i 2008)
fordelt etter eksponeringsgruppe
Aldri-røykere
(%)

Eks-røykere
(%)

Røykere
(%)

20081

20102

20081

20102

20081

20102

Menn
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

33
45
36

31
39
34

33
33
27

35
41
32

35
22
37

35
20
35

Kvinner
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

49
44
47

51
42
47

36
31
24

41
38
29

15
25
29

10
21
24

1

Røykevaner i 2008 for de som rapporterte røykevaner både i 2008 og 2010.
Røykevaner i 2010 for de som rapporterte røykevaner både i 2008 og 2010.
3
Assosierte arbeidere er ikke tatt med.
2

Tabell 5

Røykevaner blant røykende menn og kvinner under 68
år (i 2008) fordelt etter eksponeringsgruppe
1-10 sig.
daglig (%)

11-20 sig.
daglig (%)

>20 sig.
daglig (%)

20081

20102

20081

20102

20081

20102

Menn
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

60
44
17

60
33
17

40
56
80

40
67
80

3

3

Kvinner
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

60
75
100

60
75
100

40
25
-

40
25
-

-

-

1

Røykevaner i 2008 for de som rapporterte røykevaner både i 2008 og 2010
Røykevaner i 2010 for de som rapporterte røykevaner både i 2008 og 2010
3
Assosierte arbeidere er ikke tatt med
2

Kommentar
Røykevaner (aldri, eks- og røykere) er ulike i de tre eksponeringsgruppene. Dette
gjelder for både kvinner og menn. Forskjellige røykevaner i gruppene gjør at man må
ta hensyn til dette i noen av analysene videre.
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3.2.2 Arbeids- og trygdesituasjon og tilsvarende.
Tabell 6

Arbeidssituasjon for menn og kvinner i 2010

1,2

% (antall)
Menn

Arbeid
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
Sykemelding/attføring
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
Uføretrygdet
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
Alderspensjonist
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
Student
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
Annet
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker

Kvinner

20083

20104

20083

20104

89(58)
82(45)
97(116)

85(55)
78(43)
88(106)

83(55)
81(57)
95(18)

77(51)
76(53)
89(17)

0(0)
4(2)
2(4)

2(1)
2(1)
5(6)

8(5)
10(7)
0(0)

6(4)
11(8)
11(2)

5(3)
9(5)
2(2)

5(3)
9(5)
3(3)

9(6)
9(6)
0(0)

6(4)
6(4)
0(0)

2(1)
2(1)
3(3)

3(2)
7(4)
3(4)

2(1)
0(0)
0(0)

8(5)
4(3)
0(0)

6(4)
9(5)
0(0)

2(1)
4(2)
0(0)

11(7)
11(8)
11(2)

8(5)
9(6)
5(1)

0(0)
0(0)
1(1)

5(3)
2(1)
3(3)

0(0)
2(2)
0(0)

5(3)
3(2)
5(1)

1

Flere kryss er tillatt.
Assosierte arbeidere er ikke tatt med
3
Arbeidsituasjonen i 2008 for de som svarte på skjema i både 2008 og 2010.
4
Arbeidsituasjonen i 2010 for de som svarte på skjema i både 2008 og 2010.
2

Kommentar
Det er ingen større endringer i arbeids- og trygdesituasjonen til deltagerne.
Blant menn er prosentandelen som er i arbeid gått litt ned fra 2008 til 2010, men
tallene er uhyre små. (tabell 6).
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3.2.3 Lukt fra Sløvåg
Ved forrige undersøkelse fikk vi tilbakemeldinger om sterke luktplager i Sløvågområdet. I motsetning til sist da deltagerne ble bedt om å spesifisere hvilke måneder
de hadde kjent lukt (mai 2007- aug. 2008), fikk deltagerne i 2010 kun spørsmål om
de hadde kjent lukt fra Sløvåg siste måneden.
Menn

Kvinner

Andel
(%)

Figur 3. Prosentandelen av menn og kvinner under 68 år som har merket lukt fra Sløvåg
etter ulykken, fordelt etter eksponeringsgruppe.
I 2008: «Har du merket lukt fra Sløvåg etter ulykken?».
I 2010: «Har du merket lukt fra Sløvåg den siste måneden?».

Kommentar
Kun et fåtall (10 stk) har merket lukt fra Sløvåg den siste måneden. Disse ti er fordelt
blant alle tre eksponeringsgruppene med 4 arbeidstakere, 4 med nært bosted og 2
fra gruppen fjernt bosted. De som har kjent lukt denne gang har hovedsakelig kjent
lukt på arbeid evt ved nært bosted. Alt avfallet er nå fjernet, og resultatene vi ser nå
er derfor som forventet.
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3.2.4 Symptomer i nese og hals i dag
Det ble spurt om deltagerne hadde symptomer fra nese og hals i dag, dvs den dagen
(vinteren 2010) de fylte ut skjema (knapt 4 år etter eksplosjonen).
Tabell 7

Symptomer blant voksne under 68 år (i 2008).
Gjennomsnitts skår (SD)
Menn

Symptomer

Kvinner

2008

2010

2008

2010

Tett nese
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker2

0.84 (1.15)
0.98 (1.21)
0.86 (1.14)

0.75 (1.00)
0.83 (1.15)
0.70 (1.06)

0.67 (0.98)
1.07 (1.41)
0.95 (1.78)

0.49 (1.08)
1.13 (1.37) 3
1.21 (1.55) 3

Rennende nese
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker2

0.50 (0.87)
0.69 (0.94)
0.64 (1.00)

0.57 (0.89)
0.69 (1.03)
0.56 (0.98)

0.48 (0.90)
0.80 (1.16)
0.72 (1.23)

0.38 (0.84)
0.86 (1.21) 3
0.94 (1.51)

Irritert nese
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker2

0.54 (0.91)
1.02 (1.19)
0.80 (1.14)

0.67 (0.93)
0.82 (1.16)
0.77 (1.08)

0.44 (0.80)
0.98 (1.30) 3
0.67 (1.09)

0.30 (0.80)
0.88 (1.13) 3
1.00 (0.65) 3

Sår hals
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker2

0.49 (0.83)
0.89 (1.18)
0.91 (1.10)

0.46 (0.74)
0.65 (1.01)
0.79 (1.13)

0.43 (0.69)
1.03 (1.39) 3
0.50 (0.86)

0.21 (0.65)
0.81 (1.27) 3
0.44 (1.04)

1

Resultat for de som rapporterte gyldig svar på de aktuelle spørsmålet i både 2008 og 2010.

2

Assosierte arbeidere er ikke tatt med.

3

Signifikant forskjellig fra deltakere med fjernt bosted. Multippel lineær regresjon justert for alder og
røykestatus.

Kommentar
Menn
I 2008 fant vi ingen klare forskjeller mellom eksponeringsgruppene blant rapporterte
symptomer hos yrkesaktive menn. Menn som hadde bosted nært Sløvåg og de som
var arbeidstakere hadde mer symptomer (høyest gjennomsnitt) enn de som hadde
bosted fjernt.
Det er ingen endringer i rapportering av nese-symptomer internt i gruppene, eller
mellom eksponeringsgruppene fra 2008 til 2010 (paret t-test).
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Når det gjelder sår hals kan det se ut som om mennene som bor nært Sløvåg har en
reduksjon i symptomer fra 2008 til i dag. Mannlige arbeidstakerne rapporterer
fremdeles mer symptomer fra halsen enn de som bor fjernt.
Kvinner
I 2008 var det forskjeller mellom eksponeringsgruppene for kvinner når det gjaldt sår
hals. Kvinner som bodde nært eller hadde sitt arbeid i Sløvåg hadde høyere
forekomst av disse symptomene. Ser vi på forskjellene mellom gruppene i 2010
finner vi det samme; at nærtboende kvinner har klart mer symptomer fra øvre
luftveier sammenlignet med fjerntboende. Dette gjelder både tett nese, rennende
nese, irritert nese og sår hals. Arbeidstakergruppen i 2010 rapporterer også klar mer
plager når det gjelder tett nese og rennende nese sammenlignet med personer med
fjernt bosted. Imidlertid er det ingen klare endringer, verken forverrelse eller
forbedring dersom resultatene fra 2008 og 2010 sammenlignes for disse
symptomene blant kvinner.

3.2.5 Symptomer fra øynene
I 2008 fant vi en klar kortere tid for tårefilmens varighet blant de mannlige
arbeidstakerne sammenlignet med menn med fjernt bosted. I det oppdaterte
spørreskjemaet fra 2010 var det derfor lagt inn to spesifikke spørsmål som gikk på
symptomer i øyne. Det ble spurt om plager i dag, om øyeplagene var vedvarende
Tabell 8

Helseplager i øyne i dag (2010) blant voksne under 68 år (i 2008)

Gjennomsnitts skår (SD)
Menn

Kvinner

Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker2

0.35 (0.84)
0.45 (0.89)
0.53 (0.90)

0.20 (0.71)
0.77 (1.22) 1
0.33 (0.77)

Såre, tørre øyne
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker2

0.25 (0.70)
0.40 (0.79)
0.58 (0.96)1

0.23 (0.72)
0.70 (1.20) 1
0.29 (0.59)

Kløende, brennende
eller irriterte øyne

1

Signifikante forskjellig fra deltakere med fjernt bosted. Multippel lineær
regresjon justert for alder og røykestatus.
2
Assosierte arbeidere er ikke tatt med.

Kommentar
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Blant menn finner vi at arbeidstakergruppen er mer plaget med «såre og tørre øyne»
sammenlignet med de to andre eksponeringsgruppene. Denne forskjellen finner vi
ikke for symptomene ”kløende, brennende eller irriterte øyne” (tabell 8). Dette funnet
samsvarer med funn fra 2008 da vi fant at mannlige arbeidstakere hadde kortere
tårefilm sammenlignet med de to andre eksponeringsgruppene.
For kvinnene finner vi at det er gruppen som bor nært som har mest plager og da
også med «kløende, brennende eller irriterte øyne» i tilegg til «såre, tørre øyne» som
vi fant hos mennene (tabell 8). For kvinnene var det i 2008, ingen klare forskjeller
mellom eksponeringsgruppene når det gjaldt tårefilm, så disse funnene samsvarer
ikke med de symptomene som ble rapportert i 2010.

3.2.6

Luftveissymptomer

En rekke luftveissymptomer ble undersøkt hos menn og kvinner i de tre ulike
eksponeringsgruppene.Deltagerne ble spurt om «de hadde» disse plagene, uten
nærmere tidsavgrensning.
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Tabell 9

Luftveissymptomer blant voksne under 68 år (i 2008)
Menn

Symptom

20081
Antall
(%)

Kvinner
20101

20081

20101

OR2

Antall
(%)

OR2

Antall
(%)

OR2

Antall
(%)

OR2

Hoster om morgenen
Fjernt bosted 11(17.7)
Nært bosted
15(28.8)
3
Arbeidstaker
32(27.1)

ref
2.1
1.9

16(25.8)
19(35.8)
35(29.2)

ref
1.9
1.3

3(4.5)
24(34.8)
0(0)

ref
20.05
-

6(9.1)
18(26.1)
3(16.7)

ref
3.15
1.9

Hoster daglig
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

17(30.9)
20(44.4)
49(47.6)

ref
2.2
2.1

17(30.9)
19(42.2)
35(34.0)

ref
1.7
1.14

8(14.8)
23(42.6)
1(5.9)

ref
4.05
0.3

3(5.6)
16(29.6)
3(17.6)

ref
5.95
3.2

Oppspytt når hoster
Fjernt bosted 16(27.1)
Nært bosted
22(44.0)
Arbeidstaker3 35(31.8)

ref
2.2
1.2

13(22.0)
17(34.0)
34(30.9)

ref
1.8
1.7

11(20.4)
21(32.8)
5(27.8)

ref
2.1
1.9

5(9.3)
19(29.7)
2(11.1)

ref
4.45
1.3

Tungpust på flatmark
Fjernt bosted
4(6.3)
Nært bosted
6(11.1)
Arbeidstaker3
9(8.0)

ref
2.0
1.3

4(6.3)
5(9.3)
7(6.2)

ref
1.2
0.7

3(4.6)
10(14.7)
1(5.6)

ref
3.4
1.2

1(1.5)
10(14.7)
0(0.0)

ref
13.55
-

5(8.2)
7(13.0)
12(10.3)

ref
1.7
1.1

3(4.8)
13(18.8)
1(6.3)

ref
4.55
1.5

3(4.8)
12(17.1)
1(6.3)

ref
4.95
1.5

Mer tungpust enn jevnaldrene i motbakker
Fjernt bosted 10(16.9)
ref
14(23.7)
Nært bosted
13(25.5)
1.9
18(34.0)
Arbeidstaker3 36(31.3) 2.35
30(25.9)

ref
1.6
1.1

22(34.4)
24(35.8)
4(25.5)

ref
1.1
0.6

15(23.4)
22(32.8)
2(11.8)

ref
1.9
0.5

Piping i brystet
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

ref
0.4
1.4

6(9.8)
14(20.3)
2(11.1)

ref
2.2
1.1

2(3.3)
12(17.4)
1(5.6)

ref
6.15
1.7

Mer tungpust enn jevnaldrene
Fjernt bosted
4(6.6)
ref
Nært bosted
6(11.1)
2.0
Arbeidstaker3 12(10.3)
1.6

17(11.1)
3(5.8)
22(19.3)

ref
0.7
2.5

7(11.1)
3(5.8)
17(14.9)

1

Resultat for de som rapporterte gyldig svar på de aktuelle spørsmålet i både 2008 og 2010.

2

Logistisk regresjon justert for alder og røykestatus.

3

Assosierte arbeidere er ikke tatt med.

4

Signifkant endring fra 2008 til 2010, McNemmars test.

5

Signifkant forskjellig fra deltakere med fjernt bosted.
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Kommentar
Mannlige arbeidstakere rapporterte i 2008 oftere «mer tungpusten enn jevnaldrende
ved gange i bakker» og «hoster daglig» sammenlignet med menn som bor fjernt fra
Sløvåg. Disse forskjellene finner vi ikke i 2010. For de andre spørsmålene er det ikke
klare forskjeller mellom eksponeringsgruppene verken i 2008 eller 2010 blant menn
(tabell 9). Det ser ut som om arbeidstakerne rapporterte lavere forekomst av ”hoste
daglig” i 2010 sammenlignet med 2008.
Vi finner ingen tegn til bedring av luftveissymptomene blant kvinner som bor nært.
Nærtboende kvinner rapporterer klar høyere forekomst av flere av symptomene i
2008 sammenlignet med de som bor fjernt. Tallene fra 2010 viser at det fortsatt er
høyere forekomst av flere av luftveissymptomene blant kvinnene som bor nært (tabell
9) I 2010 er også forekomst for «tungpust på flatmark» og «piping i brystet» økt blant
nærtboende kvinner sammenlignet med fjerntboende. Det var det ikke i 2008. Funnet
kan bla skyldes at forekomst av disse symptomene var lavere i fjerntboende gruppe i
2010 enn i 2008 og ikke være uttrykk for økende grad symptomer i nært boende
gruppe (tabell 9).
I en oppfølgingsstudie befolkningsstudie i Hordaland («Hordalandsundersøkelsen»)
ble det bla. kartlagt luftveissymptomer der flertallet av deltagerne i studien bodde i
bynære områder. Resultater fra den oppfølgende delundersøkelsen i 1996/97 viste at
ca 25 % av både menn og kvinner hadde morgenhoste, ca 15 % hostet også om
dagen, ca 26 % av mennene og 21 % av kvinnene hadde oppspytt når de hostet, 19
% av mennene og 25 % av kvinnene hadde mer tungpustethet enn jevnaldrende ved
gange i bakker, og ca 4 % av mennene og ca 6 % av kvinnene hadde tungpustethet
ved gange i vanlig tempo på flat mark [37]. Blant deltagerne i Sløvåg-undersøkelsen
er flere av disse forekomstene høyere.
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3.2.7 Luftveissymptomer de siste 12 månedene
Det ble ved denne undersøkelsen inkludert en noe endret versjon av spørsmålet som
dreide seg om luftveisplager, der det ble spurt spesifikt om plager de siste 12
månedene.
Tabell 10

Luftveissymptomer siste 12 måneder blant voksne
menn og kvinner under 68 år (i 2008)
Menn

Kvinner

Antall
(%)

OR1

Antall
(%)

OR1

Våknet, tung i pusten
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker

9(14.8)
8(15.4)
16(13.4)

ref
1.0
0.7

5(8.2)
14(20.3)
2(11.1)

ref
3.3
1.6

Tung pust om dagen (i ro)
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker

7(11.5)
1(2.0)
13(11.0)

ref
0.2
0.8

3(4.8)
7(10.1)
2(11.1)

ref
2.3
3.0

Tung pust, anstrengelse
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker

25(41.7)
18(34.6)
4 (35.0)

ref
0.8
0.7

13(21.3)
19(28.4)
3(16.7)

ref
1.7
0.8

1(1.1)
5(7.0)
7(4.3)

ref
3.5

2(3.2)
4(5.9)
1(5.6)

ref
2.1
2.1

ref
0.4
1.6

5(8.3)
13(18.8)
2(11.1)

ref
2.9
1.4

Våknet av tungpust
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker

Piping i brystet
Fjernt bosted
9(14.8)
Nært bosted
5(9.6)
Arbeidstaker
27(22.7)
1
Justert for alder og røykestatus

Kommentar
For luftveissymptomer de siste 12 månedene finner vi ingen klare forskjeller mellom
eksponeringsgruppene verken blant menn eller kvinner (tabell 10). Den største
forskjellen finner vi blant nærtboende kvinner som rapporterer å oftere våkne opp
med følelse av å være tung i pusten.
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3.2.8 Helseplager siste 30 døgn
I spørreskjemaet ble det spurt om forekomst av 30 vanlige helseplager de siste 30
døgn, og plagene ble gradert på en skala fra 0 til 3 (ikke plaget – alvorlig plaget).
Helseplagene ble summert sammen i fem grupper av symptomer; allergisymptomer
(5 spm.), forkjølelse/influensa (2 spm.), mage/tarmsymptomer (7 spm.),
muskel/skjelett-symptomer (8 spm.) og symptomer fra nervesystemet (7 spm.). Det
ble regnet en totalsum for hver gruppe, presentert i tabell 11. Spørsmålet om
neseblod er behandlet for seg selv og disse resultatene finnes i tabell 12.
Tabell 11

Helseproblemer de siste 30 døgn blant menn og kvinner
under 68 år (i 2008)
Snittskår (SD)
Menn

Kvinner

20081

20102

20081

20102

Allergi
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

0.9(1.5)
0.9(1.4)
1.1(1.7)

0.8 (1.4)
0.9 (1.3)
1.0 (1.7)

0.8(1.3)
1.6(2.1)5
0.6(1.0)

0.6(1.2)
1.5(1.8)5
0.6(1.0)

Forkjølelse
Fjernt bosted 4
Nært bosted
Arbeidstaker3

1.1(1.4)
1.6((1.2)
1.4(1.5)

1.1(1.4)
1.3(1.3)
1.2(1.5)

1.0(1.0)
1.5(1.4)
1.0(1.3)

0.6(1.1)
1.4(1.6) 5
1.4(1.4)5

Mage/tarm
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker3

1.7(1.7)
1.9(2.6)
2.2(2.5)

1.8(1.9)
1.6(1.8)
2.3(2.5)

1.8(2.2)
2.9(3.4) 5
1.6(1.9)

1.7(1.9)
2.6(2.9) 5
1.0(1.8)

Muskel/skjelett
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker 3,4

3.1(3.4)
4.8(4.1)5
4.4(4.2)5

3.9(3.9)
4.3(4.9)
4.5(4.1)

4.3(4.0)
5.9(4.7)
5.1(4.5)

4.1(3.6)
5.6(4.8) 5
3.5(3.5)

Nervesystem
3,
Fjernt bosted 4
Nært bosted
3
Arbeidstaker

1.4(1.8)
2.2(2.7)
2.7(3.0)5

1.5(2.0)
1.8(2.1)
2.7(3.1)5

2.5(2.2)
3.6(2.8) 5
3.4(2.5)

2.2(2.7)
3.3(3.1) 5
2.3(2.5)

8.1(6.8)
11.6(8.8)5
12.0(9.8)5

9.0(8.3)
9.7(8.8)
11.5(9.5)

10.4(8.0)
15.5(10.9)
11.6(7.6)

9.3(7.8)
14.5(10.7)5
8.8(6.3)

Totalsum

1

Fjernt bosted
Nært bosted
3
Arbeidstaker

Resultat fra undersøkelsen i 2008 for de som rapporterte gyldig svar på de aktuelle spørsmålet i både 2008 og
2010.
2
Resultat fra undersøkelsen i 2010 for de som rapporterte gyldig svar på de aktuelle spørsmålet i både 2008 og
2010.
3
Assosierte arbeidere er ikke tatt med.
4

Klar endring fra 2008 til 2010, McNemmars test.

5

Signifikant forskjellig fra deltakerne med fjernt bosted. Logistisk regresjon justert for alder og røykestatus.
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Kommentar
For kvinnene ser vi en forbedring i totalsummen i alle eksponeringsgruppene fra
2008 til 2010 (tabell 11). Vi finner også en klar forbedring blant kvinner med fjernt
bosted når det gjelder forkjølelse og nervesystemet. For de kvinnelige arbeidstakerne
finner vi en klar forbedring i muskel/skjelettplager.
Det er likevel fremdeles klare forskjeller på de fleste symptomer mellom de som bor
nært og fjernt fra Sløvåg. Kvinnene som bor nært Sløvåg har mer plager enn de som
bor fjernt.
Når det gjelder mennene finner vi en klar reduksjon i totalsummen av symptomer fra
2008 til 2010 blant menn som bor nær Sløvåg , mens i de to andre
eksponeringsgruppene er det ingen endring. I 2008 fant vi at mannlige arbeidstakere
hadde flere symptomer fra nervesystemet, dette finner vi også i 2010.
I 2010 finner vi at menn med fjernt bosted har en klar økning i muskel/skjelett plager
sammenlignet med 2008.
De symptomene det er spurt om her er vanlige. Alle opplever slike fra tid til annen, i
større eller mindre grad. Plagene er ikke ekstreme på noen måte, og det er positivt at
de er redusert i 2010 sammenlignet med 2008, men det er viktig å legge merke til at
de fortsatt er høyere nær Sløvåg enn lenger unna..
3.2.9 Neseblod
I 2008 rapporterte 12 % av arbeidstakergruppen (kvinner og menn) som hadde
opplevd neseblødning, mot 5% av de som bodde fjernt fra Sløvåg og 14% av de som
bodde nær Sløvåg.
Tabell 12

Neseblod de siste 30 døgn blant menn og kvinner
under 68 år (i 2008)
Antall (%)

Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
1

20081

2010

6(5)
17(14)
16(12)

4(3)
11(9)
12(9)

Resultat frå undersøkelsen i 2008 for de med gyldig skår ved begge undersøkelsene

Kommentar
Da fastlegene i Gulen og Masfjorden hadde registrert en økt rapportering av
neseblod etter Vest Tank ulykken, valgte vi å ta dette med som et eget spørsmål.
Som i 2008 ser vi også i 2010 en økt forekomst av neseblod blant de som bor nært
og i arbeidstakergrupppen (tabell 12). Det er ingen klar forbedring av disse
symptomene, (endringer sjekket med McNemars test, test for parvise dikotome
observasjoner). Den økte forekomsten av neseblødninger kan f.eks tolkes som en
25

høyere grad av irritasjon av slimhinnene i nesen blant de som bor eller arbeider i
Sløvåg sammenlignet med de som bor fjernt, men årsaken er ukjent.

3.2.10 Tretthet (fatigue)
Det var 13 spørsmål om tretthet (fatigue) i spørreskjemaet. Av disse blir de 11 første
spørsmålene brukt for å skåre «Total fatigue» med en skår fra 0 til 33 [22].
Tabell 13

Total fatigue blant menn og kvinner under 68 år (i 2008)
Antall

Menn
Fjernt bosted

64

Nært bosted

54

Arbeidstaker

119

Kvinner
Fjernt bosted

65

Nært bosted

70

Arbeidstaker

18

20081

20101

snitt2

median

min-max

snitt2

median

min-max

12.2 (2.8)
13.5
(3.6)4
13.6
(4.0)4

11

0-29

12.5 (3.2)

11

8-24

11

7-30

12.5 (3.2)

11

8-26

12

1-29

13.6 (4.2)

11

5-32

12.7 (3.1)
14.4
(4.9)4
13.9 (4.5)

11

11-25

11.4 (3.0)

11

1-20

12

9-32

13.8 (4.8)4

12

4-28

11

8-26

12.7 (4.0)

11

5-20

1

Resultat fra undersøkelsen i 2008 for de som rapporterte gyldig skår i både 2008 og 2010.

2

Justert for alder.

3

Resultat fra undersøkelsen i 2010 for de som rapporterte gyldig skår i både 2008 og 2010.

4

Signifikant forskjell mellom eksponeringsgruppen sammenlignet med de med fjernt bosted.

Kommentar
For menn med nært bosted finner vi en sikker nedgang i total fatigue fra 2008 til
2010, tabell 13. I tillegg var det slik at mannlige arbeidstakere lå høyere enn de andre
mannlige gruppene i 2008, mens denne klare (statistiske) forskjellen har forsvunnet i
2010. Selv om kvinnene med nært bosted har en liten tallmessig bedring i fatigue er
den ikke klart (statistisk) endret og de har fortsatt høyere skår enn kvinnene i de
andre eksponeringsgruppene.
Det ble videre undersøkt hvor mange som oppfylte kriteriene for «tretthet over 6
måneder» [22]. Det ble gjort slik ved at en binær skala (0 0 1 1) ble laget for de fire
svarkategoriene på hvert av de 11 første spørsmålene. Det gav en maksimum skår
på 11 for hele skalaen. Kriteriet for tretthet over 6 måned var oppfylt dersom man fikk
en skår på 4 eller høyere samt at man svarte «har vart 6 måneder eller mer» på
spørsmålet: «Hvis du føler deg sliten for tiden, omtrent hvor lenge har det vart?».
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Tabell 14

Voksne under 68 år (i 2008) som oppfyller kriteriene for
tretthet over 6 måneder
Antall (%)

Menn

Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker
Kvinner
Fjernt bosted
Nært bosted
Arbeidstaker

20081

20102

6 (9.2)
8 (15.1)
25 (22.1)

5 (8.1)
6 (11.3)
18 (15.7)

5 (7.6)
9 (13.4)
5 (27.8)

2 (3.1)
10 (14.9)
3 (16.7)

1

Resultat fra undersøkelsen i 2008 for de som rapporterte gyldig skår i både 2008 og 2010.

2

Resultat fra undersøkelsen i 2010 for de som rapporterte gyldig skår i både 2008 og 2010.

Kommentar
Tabell 14 viser at det til sammen var 21 blant arbeidstakerne med «tretthet over 6
måneder» i 2010. Det var 30 tilfeller i 2008. Arbeidstakere og kvinner med nært
bosted har fortsatt en høyere i andel med tretthet over 6 måneder enn de med fjernt
bosted i 2010. I en norsk befolkningsstudie med deltagere fra 19-80 år var det 12,6 %
blant kvinner og 10,1 % blant menn med «tretthet over 6 måneder» [22]. Dette betyr
at arbeidstakergruppen i Sløvåg har litt høyere forekomst enn vanlig befolkning, men
at forskjellen ikke er så stor som i 2008.

3.2.11 Stressreaksjon i befolkningen
Eksponeringsgrupper i forhold til stressreaksjoner har en noe annen inndeling enn
det som er brukt ellers i rapporten, da grupperingen er basert på avstand til
eksplosjonen ved ulykkestidspunktet:





Bosted fjernt
Bosted nært
Arbeidstakere som var over 1 km unna ved ulykkestidspunktet
Arbeidstakere som var <= 1 km unna ved ulykkestidspunktet eller som kom til
som brannfolk (inkluderer 6 deltagere som hadde bosted nært, men var <= 1
km fra eksplosjonen)

Tabell 14 viser gjennomsnittskår for stressreaksjon (IES-R) blant menn etter nærhet
til eksplosjonen og tabell 15 tilsvarende for kvinner. Tabellene viser også andelen av
de undersøkte med skår fra 0-21 og andelen med skår 22 og høyere.
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IES-R skår for menn under 68 år i 2008 fordelt etter nærhet til
eksplosjonen

Tabell 14

20081

20101

Gjennomsnitt
(SD)

Antall
<22

Antall
22+

Gjennomsnitt
(SD)

Antall
<22

Antall
22+

Fjernt bosted

2.5 (4.4)

64

0

2.1 (4.8)

63

1

Nært bosted

5.4 (9.3)

46

3

3.5 (6.0)

47

2

4.5 (6.7)

62

1

4.8 (8.7)

59

4

8.3 (12.4)

70

14

5.2 (9.5)

79

5

Eksponeringsgruppe

Arbeidstaker2
Arbeidstaker

3

1

Resultater for de med gyldig skår ved begge undersøkelsene (2008 og 2010).
Arbeidstaker, mer enn 1 km fra eksplosjonen.
3
Arbeidstaker, 1 km eller mindre fra eksplosjonen eller deltok i brannslukking.
2

IES-R skår for kvinner under 68 år (i 2008) fordelt etter nærhet
til eksplosjonen

Tabell 15

20081

20101

Gjennomsnitt
(SD)

Antall
<22

Antall
22+

Gjennomsnitt
(SD)

Antall
<22

Antall
22+

Fjernt bosted

1.2 (2.7)

65

0

0.7 (2.1)

65

0

Nært bosted

Eksponeringsgruppe

1

6.6 (11.4)

59

7

4.2 (8.0)

62

4

Arbeidstaker

2

4.6 (4.7)

14

0

3.8 (5.1)

14

0

Arbeidstaker

3

6.7 (9.1)

16

2

4.6 (7.7)

17

1

Resultater for de med gyldig skår ved begge undersøkelsene (2008 og 2010).
Arbeidstaker, mer enn 1 km fra eksplosjonen,
3
Arbeidstaker, 1 km eller mindre fra eksplosjonen eller deltok i brannslukking,
2

Kommentar
I 2008 var det 27 personer som to år etter ulykken hadde tydelige tegn på
stressreaksjoner (de med skår 22 eller høyere i tabellene 14 og 15), mens antallet i
2010 var 16 blant de vi regnet som eksponert . Dette er svært positivt, men samtidig
sliter en del personer fortsatt. De med forhøyet skår i 2008 fikk et tilbud om
ettersamtale i 2009. Samtalen inkluderte psykiatrisk diagnostisk intervju [40]. Til tross
for stressreaksjonene hadde svært få post-traumatisk stresslidelse. Erfaringsmessig
vil de fleste tilfellene av posttraumatisk stress-syndrom vil bli bra av seg selv [41-42].
Når det dreier seg om gjennomsnitt skår fra 2008 og 2010 lå arbeidstakerne som var
nærmere enn 1 km fra ulykkesstedet klart høyere i skår enn de som bodde fjernt.
Blant kvinner gjaldt dette også for de med nært bosted. Dette stemmer med forskning
som har vist at de som får de sterkeste inntrykkene ved ulykker synes å bli mest
påvirket [29]. For de mannlige arbeidstakerne var det en statistisk sikker nedgang i
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skår fra 2008 til 2010, mens den er usikker for kvinnene. Dette skyldes mest
sannsynlig det lave antall kvinner i denne gruppen. For menn med nært bosted var
det også en sikker nedgang i skår fra 2008 til 2010. At nedgang i stressreaksjoner
kan fortsette i lang tid etter dramatiske hendelser finner vi støtte for i litteraturen [4243, 46-47]
3.2.12 Fødsler
På bakgrunn av bekymringsmelding fra lokalbefolkningen ble det lagt til ett helt nytt
spørsmål i spørreskjema som kun skulle besvares av kvinner. Dette var et spørsmål
der de ble bedt om å informere om antall barnefødsler før og evt. etter eksplosjonen.
I tillegg ble det spurt om spontanaborter.
Det er født 11 barn etter mai 2007. Barnefødslene er rapportert fra alle
eksponeringsgrupper.

3.2.13 Generell helse
Det ble stilt fire spørsmål om generell helseopplevelse og livskvalitet (Fig 4 og 5).
Denne type spørsmål, der man gir en egenvurdering av sin egen helse, er av stor
betydning for den enkeltes fremtidige helse.
Kommentar
Det er ikke forskjell mellom de tre eksponeringsgruppene når det gjelder disse
spørsmålene, verken i 2008 eller i 2010. Blant mennene i vår undersøkelse svarer
87% av de som bodde nær Sløvåg og 71% av de som bor fjernt at de opplever
helsen som god. For kvinnene er de tilsvarende tallene 76% og 77%. Blant
arbeidstakerne er det 84% som svarer at helsen er god og dette gjelder både menn
og kvinner. Der er ingen endringer i disse rapporteringene fra 2008 til 2010.
I 2005 utførte Statistisk sentralbyrå en Helse- og Levekårsundersøkelse i Norge. I
denne undersøkelsen svarte 81,1 % at de vurderte sin egen helse som god eller
meget god [44]. Befolkningen og arbeidstakerne i Masfjorden og Gulen er ganske like
disse når det gjelder vurdering av egen helse.
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2008

2010

Menn

Hvor god er
helsen din?

Kvinner

Menn

Helse
sammenlignet
med for 5 år
siden

Kvinner

Figur 4. Generell helse hos voksne menn og kvinner under 68 år (i 2008)

30

Kjønn

2008

2010

Menn

Hva tenker du
om livet
generelt

Kvinner

Menn

Livet ditt
sammenlignet
med for 5 år
siden?

Kvinner

Figur 5. Generell helse hos voksne menn og kvinner under 68 år (i 2008)
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3.3

Assosierte arbeidstakere

I denne gruppen finner vi deltagere som var postbud, fergemannskaper, politi og
ambulansepersonell. Disse personene var ikke tilstede i Sløvåg industriområde under
ulykken og de deltok heller ikke i opprydningsarbeidet. Av disse grunnene er det blitt
valgt å se på denne gruppen for seg. Det var totalt 40 personer (28 menn og 12
kvinner) i denne arbeidstakergruppen som svarte på undersøkelsen i 2010.
3.3.1 Røykevaner
Tabell 16

Røykevaner blant assosierte arbeidere fordelt etter
kjønn
Aldri-røykere
(%)

Eks-røykere
(%)

Røykere
(%)

20081

20102

20081

20102

20081

20102

Menn

30

30

50

55

20

15

Kvinner

40

40

50

60

10

0

1
2

Røykevaner i 2008 for de som rapporterte røykevaner både i 2008 og 2010.
Røykevaner i 2010 for de som rapporterte røykevaner både i 2008 og 2010.

Kommentar
For mennene svarer 15% at de røyker i dag, 55% er eks-røykere og 30% har aldri
røykt. Andelen mannlige røykere er gått ned fra 2008, slik som for resten av
deltagerne i undersøkelsen, andelen aldri røykere er den samme som i 2008.
Tendensen er den samme blant både kvinner og menn. Det er ingen kvinner som
røyker i 2010.
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3.3.2

Symptomer i nese og hals i dag.

Tabell 17

Symptomer

1
2

Symptomer i nese og hals blant
assosierte arbeidstakere
Gjennomsnitts skår
(lavere skår, bedre helse) (SD)
20081

20102

Tett nese

0.6 (1.0)

0.9 (1.3)

Rennende nese

0.5 (0.9)

0.6 (1.1)

Irritert nese

0.8 (1.0)

0.9 (1.2)

Sår hals

0.5 (1.0)

0.7 (1.0)

Symptomer i 2008 for de som rapporterte symptomer i både 2008 og 2010
Symptomer i 2010 for de som rapporterte symptomer i både 2008 og 2010

Kommentar
Det var få som rapporterte symptomer fra øvre luftveier blant de assosierte
arbeidstakerne. Det er ingen endringer fra 2008.
3.3.3 Symptomer fra øyne
Ved øyeundersøkelsen i 2008 fant vi ingen forskjeller når vi sammenlignet de
assosierte arbeidstakerne med de som bor fjernt.
I 2010 finner vi heller ingen forskjeller mellom assosierte arbeidstakere og de
fjerntboende når det gjelder symptomer fra øynene.
3.3.4 Mer varige luftveissymptom
I 2008 fant vi ingen klare forskjeller for mer varige luftveissymptomer mellom de
assosierte arbeidstakerne og de som bor fjernt.
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Tabell 18

Luftveissymptomer blant assosierte arbeidere yngre
enn 68 år (i 2008)
Antall (%)
20081

20102

Hoster om morgenen

4 (11)

8 (21)

Hoster daglig

2 (7)

5 (17)

Oppspytt når hoster

4 (11)

7 (19)

Tungpust på flatmark

2 (5)

4 (11)

Mer tungpust enn jevnaldrene

2 (5)

4 (11)

Mer tungpust enn jevnaldrene i motbakker

8 (22)

11 (30)

Piping i brystet

3 (8)

6 (16)

1

Fordeling fra 2008 for de som rapporterte aktuelle symptomer i både 2008 og 2010.

2

Fordeling fra 2010 for de som rapporterte aktuelle symptomer i både 2008 og 2010.

Kommentar
Det er fremdeles en del av de assosierte arbeidstakerne som sliter med
luftveisplager. Antallet i gruppene er små (se tabell 18). Det er viktig å følge denne
gruppen videre.
3.3.5 Stressreaksjoner
Når det gjelder stressreaksjoner er de assosierte arbeidstakerne inkludert i
analysene i kapittel 3.2.11
3.3.6 Helseplager siste 30 døgn
I 2008 fant vi en klar høyere score for plager fra nervesystemet hos assosierte
arbeidstakere sammenlignet med de som bor fjernt, men blant kvinner fant vi ingen
forskjeller.

34

Tabell 19

Helseplager siste 30 døgn blant assosierte
arbeidstakere yngre enn 68 år (i 2008)
gjennomsnitt (SD)
20081

20101

Allergi

1.1 (1.4)

1.2 (1.9)

Forkjølelse

1.1 (1.3)

1.4 (1.6)

Mage/tarm

1.7 (1.9)

2.4 (1.9)

Muskel/skjelett

5.4 (5.1)

5.2 (4.7)

Nervesystem

2.7 (3.6)

2.5 (2.9)

Totalsum

12.0 (9.9)

12.6 (10.5)

1

Skår for de som svarte på aktuelle spørsmål både i 2008 og 2010.

Kommentar
Vi kan ikke se at de assosierte arbeidstakerne rapporterer noen bedring fra 2008. De
forskjellene vi fant i 2008 er opprettholdt i 2010.

3.3.7

Generell helse

Det ble stilt fire spørsmål om generell helseopplevelse. Denne type spørsmål der en
gir en egenvurdering av sin egen helse, sies å være av stor betydning for den
enkeltes fremtidige helse.
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2008

2010

Hvor god er
helsen din?

Helse
sammenlignet
med for 5 år
siden

Hva tenker du
om livet
generelt?

Livet ditt
sammenlignet
med for 5 år
siden?

Figur 6. Generell helse hos assosierte arbeidere (menn og kvinner)

De fleste assosierte arbeidstakerne opplevde at livet var bra og at helsen var bra i
2008, den samme tendensen finner vi i 2010.
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3.4

Barn

Av de 125 som svarte sist var det seks personer som denne gangen fikk
voksenskjema. Det betyr at totalt ble det sent ut 119 spørreskjema og av disse var
det 76 barn som svarte. Dette tilsvarer en svarprosent på 64 (barn ble ikke purret).
Tabell 20 og 21 beskriver dette mer i detalj.
Oversikt over barn som deltok i undersøkelsen
fordelt etter kjønn og eksponeringsgruppe 1

Tabell 20

Totalt antall

svar (%)

2008

2010

Fjernt bosted

19

11

63

Nært bosted

30

25

83

Fjernt bosted

35

18

51

Nært bosted

41

27

66

125

82

66

Gutt

Jente

Totalt
1

6 barn over 16 år fikk voksenskjema ved undersøkelsen i 2010 og er tatt med i denne
oversikten.

Tabell 21

Oversikt over barn som deltok i studien fordelt etter kjønn, alder og
eksponeringsgruppe
<8 år1

8-12 år1

>12 år1,2

2008

2010

svar
(%)

2008

2010

svar
(%)

2008

2010

svar
(%)

Fjernt bosted

12

7

58

3

2

67

4

3

50

Nært bosted

9

8

89

7

6

86

14

11

57

Jenter
Fjernt bosted

8

3

38

14

7

50

13

8

54

Nært bosted

17

11

65

15

11

73

9

5

44

46

29

63

39

26

67

40

21

53

Gutter

Totalt
1

Alder ved undersøkelsen i 2008.

2

6 barn over 16 år fikk voksenskjema ved 2010 undersøkelsen og er tatt med i denne oversikten.
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Kommentar
Svar responsen er best blant de barna som bor nærmest Sløvåg. Vi ser også at det
er de barna som er under 12 år som er flinkest til å fylle ut spørreskjema.
3.4.1 Konkrete plager
Det ble også spurt hvilke plager barna hadde hatt etter ulykken.
20081

2010

Andel med
plager
(%)

Figur 7. Konkrete plager hos barn med fjernt og nært bosted.
1

Fordeling fra 2008 for de som svarte i 2010.

Kommentar
Det var flest plager blant de barna som bodde nært Sløvåg i 2008, vi ser den samme
tendensen i 2010. Mønsteret er veldig likt fra det vi fant i 2008, men vi ser nå en
markant økning i ryggsmerter i begge gruppene. Dette kan være grunnen til at vi
også ser en økning i bruk av fysioterapeut i begge gruppene (fig 9).
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3.4.2 Barn med sykdom eller funksjonshemning som har plaget dem

20081

2010

Andel med
sykdom eller
funksjonshemning
(%)

Figur 8. Barn med sykdom eller funksjonshemning som har plaget dem.
1

Fordeling fra 2008 for de som svarte i 2010.

Kommentar
Figuren viser at det er «eksem», «allergisk snue» og «astma» som det er høyest
rapportering av blant barna både med fjernt og nært bosted. Dette er det samme
resultatet som vi fant i 2008, men det ser nå ut som om det er en liten reduksjon i
disse plagene. Totalt finner vi at de nærtboende barna har noe mer plager enn de
som bor fjernt, noe vi også så i 2008.
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3.4.3 Bruk av helsetjenesten
Det ble spurt om barna hadde benyttet seg av helsetjenesten lokalt, eller hos
spesialister etter ulykken.

20081

2010

Andel
(%)

Figur 9. Bruk av helsetjenesten blant gutter og jenter fordelt etter
eksponeringsgruppe.
1

Fordeling fra 2008 for de som svarte i 2010.

Kommentar
Barn med nært bosted hadde et noe høyere bruk av helsetjenesten (spesielt
helsesøster) enn barn med fjernt bosted. Totalt er det små forskjeller, men barn fra
begge gruppene rapporterer å bruke kommunelegen mer enn andre barn mellom 217 år i de nordiske landene [45]. Sammenlignet med 2008 ser vi at bruken av
kommunelege har gått opp i begge eksponeringsgrupper. Om dette har
sammenheng med ulykken eller skyldes helt andre årsaker er vanskelig å si.
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3.5

Eldre

Det var til sammen 45 deltakere over 67 år (i 2008) som fikk tilsendt spørreskjema i
2010. Av disse var det 37 personer som svarte.
Tabell 22

Gruppering av eldre (over 67 år)
Antall menn
(% av alle menn)

Fjernt bosted
Nært bosted

Antall kvinner
(% av alle kvinner)

2008

2010

2008

2010

8 (31)

6 (29)

6 (32)

5 (31)

15 (58)

12 (57)

13 (68)

11 (69)

Kommentar
Fordelingen mellom de ulike eksponeringsgruppene er lik som i 2008, med et overtall
fra gruppen nært bosted. Vi ser heller ingen endringer fordelingen av menn og
kvinner sammenlignet med sist undersøkelse.

3.5.1

Røykevaner

Tabell 23

Menn
Fjernt bosted
Nært bosted
Kvinner
Fjernt bosted
Nært bosted

Røykevaner blant eldre over 67 år (i 2008)
fordelt etter kjønn og eksponeringsgruppe
Aldri røykere
(%)

Eks-røykere
(%)

Røykere
(%)

20081

2010

20081

2010

20081

2010

-

-

100

100

-

-

11

11

57

78

33

11

100

100

-

-

-

-

67

57

-

14

33

27

Kommentar
Det er få røykere blant de eldste. Det er ingen røykere blant de fjerntboende. 11% av
de nærtboende mennene røyker og 27% av de nærtboende kvinnene.
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3.5.2 Symptomer i nese og hals i dag
Det ble spurt om deltagerne hadde symptomer fra nese og hals i dag, dvs den dagen
de fylte ut skjemaet. Ved sist undersøkelse fant vi at det var de som hadde nært
bosted som hadde mer plager når det gjaldt symptomene «irritert nese» og «sår
hals».
Tabell 24

Symptomer
Tett nese
Fjernt bosted
Nært bosted
Rennende nese
Fjernt bosted
Nært bosted
Irritert nese
Fjernt bosted
Nært bosted
Sår hals
Fjernt bosted
Nært bosted
1
2

Symptomer i nese og hals blant eldre
over 67 år (i 2008)
Gjennomsnitts skår
(lavere skår, bedre helse) (SD)
20081

20102

0.3 (0.7)

0.8 (0.9)

0.5 (0.8)

0.8 (1.3)

0.3 (0.5)

0.5 (0.8)

0.7 (1.0)

0.8 (1.2)

0.2 (0.4)

0.3(0.5)

1.1 (1.4)

1.4 (1.5)

0.0 (0.0)

0.3 (0.7)

0.9 (1.3)

0.7 (1.3)

Symptomer i 2008 for de som rapporterte symptomer i både 2008 og 2010
Symptomer i 2010 for de som rapporterte symptomer i både 2008 og 2010

Kommentar
Blant menn er det de nærtboende (og arbeidstakerne) som rapporterer høyest
alvorlighetsgrad på plagene sine. Dette er den samme tendensen som vi så i 2008.
Rapporteringen av plager fordeler seg likt mellom de ulike symptomene.
Blant kvinnene finner vi den samme tendensen som hos mennene, men det er viktig
å påpeke at tallene er svært små i hver gruppe, noe som kan gi usikre resultater. Det
er de nærtboende som rapporterer høyest alvorlighetsgrad av plagene sine. Det
gjelder symptomene «irritert nese» og «sår hals» som har en tendens til å skille seg
ut både i 2008 og 2010. Sammenligner vi med gruppen kvinner under 68 år finner vi
samme mønster.
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3.5.3 Symptomer i øyne i dag
I motsetning til hos arbeidstakerne fant vi ingen forskjeller i tårefilm hos eldre i 2008.
Vi valgte likevel å legge inn to spesifikke spørsmål som gikk på symptomer i øyne i
spørreskjema fra 2010. Det ble spurt om plager i dag, altså dagen da skjemaet ble
fylt ut.
Tabell 25

Helseplager i øyne i dag (2010) blant eldre over 68 år
(i 2008)
Gjennomsnitts skår (SD)

Kløende, brennende eller irriterte øyne
Fjernt bosted
Nært bosted

0.3 (0.7)
1.2 (1.5)

Såre, tørre øyne
Fjernt bosted
Nært bosted

0.1 (0.3)
0.9 (1.5)

Kommentar
Som vi ser av tabell 25 er det de nærtboende kvinnene som har mest plager med
øynene sammenlignet med de som bor fjernt. Denne tendensen finner vi også igjen
blant mennene, men de rapporterer ikke like høy grad av plager. Sammenligner vi
med de under 68 år finner vi det samme; det er de nærtboende kvinnene som har
mest plager og vi ser også samme tendens hos de mannlige arbeidstakerne. Dette
kan være en indikasjon på at arbeidstakerne og de nærtboende befinner seg i et
miljø der de er mer utsatt for eksponering som kan føre til plager i øynene.

3.5.4 Mer varige luftveissymptom
Ved undersøkelsen i 2008 fant vi ingen klare forskjeller mellom gruppene verken når
det gjaldt spørreskjema- eller lungefunksjonsundersøkelsen. Gruppene er små og det
er derfor vanskelig å dokumentere eventuelle forskjeller statistisk. Både blant menn
og kvinner finner vi høyere forekomst av luftveissymptomer hos de nærtboende
sammenlignet med de som bor fjernt i 2008.
Vi finner de samme forekomstene av symptomer i 2010 som vi fant i 2008. Det er
ingen endringer i eksponeringsgruppene.
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3.5.5 Helseplager siste 30 døgn
I spørreskjemaet ble det spurt om forekomst av 30 vanlige helseplager de siste 30
døgn. Ved forrige undersøkelse var det ingen klare forskjeller mellom gruppene for
sumscorene, men tendensen var at de som bodde nært hadde flere plager enn de
som bodde fjernt.
Tabell 26

Helseproblemer de siste 30 døgn blant eldre over 68 år (i 2008)
Snittskår (SD)
20081

20102

Allergi
Fjernt bosted
Nært bosted

1.2 (1.3)
1.5 (1.8)

1.1 (1.2)
1.9 (2.3)

Forkjølelse
Fjernt bosted 4
Nært bosted

1.8 (1.2)
1.4 (1.2)

0.8 (1.4)
0.8 (1.3)

Mage/tarm
Fjernt bosted
Nært bosted

2.4 (1.4)
2.4 (2.5)

1.8 (2.1)
3.5 (2.7)

Muskel/skjelett
Fjernt bosted
Nært bosted

5.2 (4.4)
4.2 (4.3)

4.2 (4.1)
6.1 (5.1)

Nervesystem
Fjernt bosted
Nært bosted

3.7 (3.0)
4.3 (4.6)

3.6 (2.6)
4.8 (4.7)

13.3 (7.1)
13.0 (10.3)

11.4 (7.9)
16.5 (12.4)

Totalsum
Fjernt bosted
Nært bosted

Kommentar
På totalsummen ser vi at det er de som bor nært som har mest plager i 2010. Dette
er samme tendens som vi også fant i 2008. På totalsummen finner vi en økning i
plager hos de med nært bosted sammenlignet med 2008.

44

3.5.6 Neseblod
Det ble også spesifikt spurt om neseblod da det var en økt rapportering av dette blant
befolkningen under 68 år. Blant de eldre fant vi kun 5 stykker som var plaget med
dette, 3 med fjernt bosted og 2 med nært bosted.
3.5.7 Tretthet (fatigue)
Samlet sett var det ingen endring i tretthet blant de eldre fra 2008 til 2010. Tallmessig
var det en liten nedgang blant de som bodde nært, men de var for få til å kunne gi
noe sikkert resultat ved testing. Fremdeles hadde de eldre med fjernt bosted mindre
tretthet enn de som bodde nært eller fortsatt var arbeidstaker.
Kommentar
Av de 21 mennene som svarte finner vi at det er 4 personer som oppfyller kriteriene
til tretthet over 6 måneder (19%). Av de 16 kvinnene som svarte finner vi at det er 5
personer som oppfyller kriteriene (31%). Totalt for menn og kvinner i 2008 fant vi at
22% oppfylte kriteriet for tretthet over 6 måneder. I 2010 se vi en liten økning (24%),
men antallet deltagere er for lite til at vi kan trekke noen slutninger ut fra dette.
3.5.8 Stressreaksjon
Det ble brukt samme inndeling for stressreaksjon for de eldre som for de under 68 år.
Altså en inndeling som bygger på avstand til eksplosjonen ved ulykkestidspunktet.
Ved forrige undersøkelse fant vi at både blant menn og kvinner var det høyere
gjennomsnitt score på IES-R for de som bor nært sammenlignet med de som bor
fjernt. Disse funnene samsvarte godt med forskjellen mellom de under 68 år som
bodde nært og fjernt. For menn og kvinner over 67 år ser vi i 2010 ingen endringer i
IES-R snittet sammenlignet med 2008. Vi ser altså ikke samme forbedring i denne
gruppen som vi gjør hos de voksne under 68 år (tabell 14 og 15), men vi har svært få
deltakere i denne gruppen..
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3.5.9 Generell helse
Det ble stilt de samme fire spørsmål om generell helseopplevelse til denne
aldersgruppen. Vi finner ingen forskjeller mellom gruppene verken i 2008 eller 2010.

20081

2010

Hvor god er
helsen din?

Helse
sammenlignet
med for 5 år
siden

Figur 10. Generell helse hos menn og kvinner over 68 år.
1

Fordeling fra 2008 for de som svarte i 2010.

Kommentar
De fleste av de som svarer mener at de har en god helse, dette gjelder både 2008 og
2010. Når de sammenligner helsen sin med for 5 år siden svarer de fleste at den er
den samme. Som i 2008 er det også i 2010 en andel som svarer at helsen er verre
enn for 5 år siden. Da dette er en godt voksen befolkning er det ingen dramatikk i
disse svarene og det tyder heller på at de fleste har god helse.
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2008

2010

Hva tenker du
om livet
generelt

Livet ditt
sammenlignet
med for 5 år
siden?

Figur 11. Generell helse hos menn og kvinner over 68 år.
1

Fordeling fra 2008 for de som svarte i 2010.

Kommentar
De fleste som svarer mener at livet deres er bedre eller som for andre. Dette gjelder
både i 2008 og 2010. De fleste svarer at de har samme liv nå som for 5 år siden. Det
ser ut som om de eldre i Gulen og Masfjorden har det bra.
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4 Oppsummering og konklusjoner
Bakgrunnsopplysninger fra undersøkelsen i 2008
I 2008 konkluderte vi med at de fleste undersøkte ikke hadde fått alvorlig sykdom
etter ulykken.
Det var forskjeller mellom de tre undersøkte gruppene når det gjeldt symptomer og
funn fra luftveier og noen blodprøver.
En gruppe hadde ved undersøkelsen tydelige tegn på stressreaksjon med følelser og
tanker relatert til ulykken, for enkelte personer i betydelig grad.
Voksne arbeidstakere under 67 år
Luktproblemer
Luktproblemene som ble rapportert i høy grad ved undersøkelsen i 2008 viser seg å
være forsvunnet i 2010. Dette har mest sannsynlig sammenheng med at alle de
forurensede massene er fjernet og at driften ved Alexela (tidl. Vest Tank) har vært
redusert.
Symptomer i nese og hals
Ved undersøkelsen i 2008 fant vi at kvinner som bor nært rapporterte klart mer sår
hals og irritert nese sammenlignet med de andre eksponeringsgruppene. I 2010 ser
vi ingen tendens til forbedring blant de nærtboende kvinnene. Gruppen nærtboende
kvinner skiller seg fortsatt ut med klar mer symptomer enn de to andre
eksponeringsgruppene.
Øyeplager
Spørreskjema inneholdt denne gang spesifikke spørsmål som gikk på plager i
øynene da vi i 2008 fant at mannlige arbeidstakere hadde dårligere tårefilm
sammenlignet med de andre eksponeringsgruppene. I 2010 finner vi at mannlige
arbeidstakere har mer «såre, tørre øyne» sammenlignet med de som bor fjernt. For
kvinnene finner vi en klar forskjell i «kløende, brennende eller irriterte øyne» og
«såre, tørre øyne» hos de som bor nært sammenlignet med de som bor fjernt.
Luftveisplager
I 2008 fant vi at nærtboende kvinner hadde klart flere funn av luftveissymptomer
sammenlignet med de andre eksponeringsgruppene. Resultatene fra 2010 viser at
denne gruppen fortsatt skiller seg ut med høyere forekomst av luftveissymptomer
sammenlignet med de andre eksponeringsgruppene. Vi finner ingen tegn til
forbedring av symptomer innen gruppene.
Helseplager siste 30 døgn
Både menn og kvinner som arbeidet eller bodde nær Sløvåg rapporterte klart flere
helseproblemer i 2008 sammenlignet med de som bodde fjernt.
For 2010 finner vi at menn som bor nært er blitt klart bedre totalt sett (total skår). For
de enkelte symptomene som inngår i totalskåren er det imidlertid ingen sikre
forbedringer blant de nærtboende mennene.
Vi kan heller ikke dokumentere bedring blant kvinner som bor nært Sløvåg eller
arbeider i Sløvåg.
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Stress (IES-R)
Gruppen som hadde forhøyet skår på IES-R ved undersøkelsen i 2008 var betydelig
redusert i 2010, men noen sliter fortsatt.

Barn
Det er fortsatt mer rapportering av helseplager som hodepine og magesmerter blant
barna som bodde nær Sløvåg sammenlignet med de som bor fjernt.
Bruken av helsetjenesten har gått opp både hos de med nært og fjernt bosted, men
om dette har sammenheng med ulykken kan vi ikke si med sikkerhet. At begge
gruppene bruker helsetjenesten like mye tyder på at helseplager som nevnt over ikke
er mer alvorligere enn for barn som bor fjernt. Foreldre er bekymret for barn som
lever nær Sløvåg når det gjelder langvarige skader, og vi vil også inkludere barna i
2012 undersøkelsen.
Eldre
Blant de over 67 år er det større forekomst av tretthet, stressreaksjoner, samt sår
hals og irritert nese for de som bor nær Sløvåg, sammenlignet med de som bor fjernt.
For andre helseplager er det ingen forskjell av rapportering av helseplager i mellom
eksponeringsgruppene.

Videre arbeid

Plagene som befolkningen nær Sløvåg hadde er ikke forsvunnet, selv om noen av
dem har blitt redusert. Nedgangen i stresssymptomer tyder på at plagene hadde med
ulykken å gjøre og at dette nå er i ferd med å gå over. Dette er imidlertid ikke tilfelle
for mange av de andre plagene.
Det er planlagt å følge deltagerene videre med en full helseundersøkelse i 2012.
Dette er helt nødvendig så lenge befolkningen rapporterer at de har mere plager enn
de som bor langt unna eksplosjonsstedet. En ny undersøkelse gjør det mulig for oss
å få nye objektive funn å forholde oss til.
l tiden fremover skal dataene analyseres nærmere og flere undergrupper skal
sammenlignes. Det jobbes også med flere vitenskapelige artikler.
Helse Bergen ble også bedt om å komme med forslag til ting som kan gjøres bedre
ved en ny liknende ulykke. Dette arbeidet er også under planlegging.

49

5 Styrker og svakheter ved denne undersøkelsen
Styrker


Spørreskjema er satt sammen av validerte spørsmål. Det betyr at det er stor
sannsynlighet for at man har fått svar på de problemstillinger som man ønsket å
vite noe om.



Undersøkelsene er utført etter standardisert protokoll og i henhold til
internasjonale retningslinjer der det finnes.



Svarprosenten er høy sammenlignet med andre befolkningsundersøkelser.



Deltagerne følges over tid og dette gir oss et sammenlikningsgrunnlag.



Prosjektgruppen og forskere i prosjektet er tverrfaglig, samarbeider godt og har
høy kompetanse for slike prosjekter.

Svakheter



Vi har ingen data om befolkningen før eksplosjonen skjedde.



Vi har få data om eksponeringen som eksplosjonen forårsaket.



Eksponeringsgrupperingen som ble benyttet er relativt grov. Dette betyr at det
forventes en betydelig variasjon innad i hver gruppe, både med hensyn til type
eksponering og eksponeringsdose.



Denne undersøkelsen bygger kun på informasjon fra spørreskjema. Vi har så
langt ingen objektive funn som kan styrke resultatene vi kommer frem til. Slik
informasjon vil bli tilgjengelig etter den planlagte helseundersøkelsen i 2012.
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7.1

Spørreskjema voksne

HELSEUNDERSØKELSE ETTER SLØVÅG-ULYKKEN
Spørreskjema til voksne i Gulen og Masfjorden kommuner
2010

Konfidensielt

1

2

1. Navn___________________________________________________________________
Eventuelt nytt navn dersom du har endret navn etter november 2008
__________________________________________________________________
2. Fødselsnummer
3. Har du flyttet til ny adresse etter november 2008?

Ja

Nei

Hvis ja, hvor ________________________________________________________
Dato for flytting ______________________
Hvor mange km er det fra din nye bolig til kaien på Sløvåg?
Antall km _____________________________________________________

4. Har du merket lukt fra Sløvåg den siste måneden?
Ja

Nei

Hvis ja, hvor:

Hjemme

På jobb

5. Hva er din høyeste fullførte utdannelse?
Grunnskole (7 eller 9 år)
Videregående/gymnas/yrkesskole
Høyskole/ Universitet

6. Er du nå
I arbeid?
Student/skoleelev?
Sykemeldt eller arbeidsavklaringspenger?
Uføretrygdet?
Alderspensjonist?
Annet?

3

7. Hvis du er i inntektsgivende arbeid
a) Hvilket yrke har du? (f.eks bonde, anestesisykepleier, snekker e.l)
______________________________________________________________________
b) Beskriv virksomheten på arbeidsstedet ditt (f.eks jordbruk, sykehus, snekkeravdeling på
skipsverft e.l)
______________________________________________________________________
c) Navn på bedriften _____________________________________________________
d) Begynte du i denne bedriften etter forrige undersøkelse november 2008?
Ja
Nei
Hvis ja oppgi dato for oppstart ___________________________________
e) Har du sluttet å arbeide i Sløvågområdet siden forrige undersøkelse november 2008?
Ja
Nei
Hvis ja, oppgi dato da du sluttet ___________________________________

8. Plager i dag
Har du hatt noen av disse symptomene i dag?
Grader symptomene på en skala fra 0 til 4, der 0 er ingen symptomer og 4 er mye symptomer:
Ingen
0

1

2

3

Mye
4

Tett nese
Rennende nese
Irritert nese, nysing
Sår hals
Kløende, brennende
eller irriterte øyne
Såre, tørre øyne

4

9. Andre plager fra luftveiene
a) Hoster eller harker du vanligvis om morgenen?

Ja

Nei

b) Hoster du omtrent daglig?
Hvis ja,
Hoster du så mye som 4-6 ganger
om dagen, mer enn fire dager i uka?

Ja

Nei

Ja

Nei

Hoster du både natt og dag?

Ja

Nei

Hoster du så mye som dette mer enn tre
måneder i året?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Har du hoste med oppspytt daglig i tre måneder
eller mer i året?

Ja

Nei

d) Blir du tungpusten når du går med vanlig fart på flat mark?

Ja

Nei

e) Blir du tungpusten når du går sammen med jevnaldrende
på flat mark?

Ja

Nei

f) Blir du mer tungpusten enn jevnaldrende når du går i
motbakker?

Ja

Nei

Ja

Nei

c) Har du vanligvis oppspytt og slim når du hoster eller harker?
Hvis ja,
Har du oppspytt mer enn 4-6 ganger om dagen,
fire dager eller mer i uka?

g) Har du hatt anfall med pipelyder i brystet?
Hvis ja,
Hvor lenge har du hatt dette?

Antall år

[ __ ]__ ]

h) Har du noen gang i løpet av de siste 12 månedene
våknet opp med følelse av å være tung i pusten?

Ja

Nei

i) Har du noen gang i løpet av de siste 12 månedene hatt
anfall av tungpustethet om dagen når du har vært i ro?

Ja

Nei

j) Har du noen gang i løpet av de siste 12 månedene hatt
anfall av tungpustethet etter en anstrengelse?

Ja

Nei

k) Har du noen gang i løpet av de siste 12 månedene
blitt vekket av et anfall med tungpustethet?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

l) Har du noen gang i løpet av de siste 12 månedene
hatt pipelyder i brystet?
Hvis ja,
Har du vært tung i pusten i forbindelse
med at du hadde pipelyder i brystet?

5

10. Helseproblemer siste 30 døgn
Nedenfor nevnes noen vanlige helseplager. Vi vil be deg om å vurdere hvert enkelt
problem/symptom og oppgi i hvilken grad du har vært plaget av dette i løpet av de siste 30
døgn.
Eksempel:
Hvis du føler at du har vært en del plaget med forkjølelse/influensa siste måned,
fylles dette ut på følgende måte:
Nedenfor nevnes noen alminnelige
helseproblemer
1. Forkjølelse, influensa

Nedenfor nevnes noen alminnelige
helseproblemer
1. Forkjølelse, influensa
2. Hoste, bronkitt
3. Astma
4. Hodepine
5. Nakkesmerter
6. Smerter øverst i ryggen
7. Smerter i korsrygg
8. Smerter i armer
9. Smerter i skuldre
10. Migrene
11. Hjertebank, ekstraslag
12. Brystsmerter
13. Pustevansker
14. Smerter i føttene ved anstrengelser
15. Sure oppstøt, ”halsbrann”
16. Sug eller svie i magen
17. Magekatarr, magesår
18. Mageknip
19. ”Luftplager”
20. Løs avføring, diaré
21. Forstoppelse
22. Eksem
23. Allergi
24. Hetetokter
25. Søvnproblemer
26. Tretthet
27. Svimmelhet
28. Angst
29. Nedtrykthet, depresjon
30. Neseblod

0=ikke plaget
1=litt plaget
2=en del plaget
3=alvorlig plaget
2

0=ikke plaget
1=litt plaget
2=en del plaget
3=alvorlig plaget

Får du noen av disse plagene (punkt 1-30 over) når du kjenner lukt av parfyme,
stekeos, eksos eller lignende?
Ja
Nei
6

11. Har du, eller har du hatt følgende sykdommer?
Allergisk snue (høysnue)
Astma
Bronkitt
Eksem
Hjertesykdom (infarkt, hjertekrampe)
Hjerneslag
Sukkersyke
Nyresykdom
Leversykdom
Kreft
Annet, evt. hva?

Hvis ja, er det bekreftet av lege?

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12. Besvares kun av kvinner, menn fortsetter med spørsmål 13
a) Hvor mange barn har du født totalt? ___________
b) Har du født barn etter 24. mai 2007

Ja

Nei

Hvis ja, skriv antall ___________
Hvilket år ble barnet/barna født? __________________________
c) Har du spontanabortert (ufrivillig mistet fosteret etter at graviditeten var
sikkert påvist) etter 24. mai 2007?

Ja

Nei

Usikker

Hvis ja, skriv antall ganger ___________

13. Røyking
a) Hvor mange år har du røykt totalt i ditt liv______________år
b) Røyker du daglig nå?

Ja

Nei

Hvis ja, skriv antall sigaretter daglig ___________
c) Har du røykt tidligere og sluttet?

Ja

Skriv årstall da du sluttet å røyke _________________
d) Skriv antall sigaretter du pleide å røyke daglig (ca) _________________

7

14. Vanskeligheter du har NÅ etter eksplosjonsulykken i Gulen 24.mai 2007
Her finner du en liste over vanskeligheter som personer kan oppleve etter belastende
livshendelser. Vennligst les hvert ledd og angi med et kryss i hvilken grad disse vanskelighetene
har plaget deg i løpet av de siste 7 dager når det gjelder eksplosjonsulykken i Gulen.
Hvor mye har eksplosjonsulykken stresset eller plaget deg i løpet
av de siste 7 dager?
1

Enhver påminnelse har vekket følelser om det som skjedde

2

Jeg har hatt vanskeligheter med å sove uavbrutt natten igjennom

3

Andre ting har stadig fått meg til å tenke på det

4

Jeg har følt meg irritabel og sint

5

Jeg har unngått å bli opprørt når jeg tenkte på eller blitt
minnet om hendelsen

6

Jeg tenkt på hendelsen også når jeg ikke har villet det

7

Jeg har følt det som uvirkelig eller som om det ikke har
skjedd

8

Jeg har holdt meg unna alt som kunne minne meg om hendelsen

9

Bilder fra hendelsen har dukket opp i hodet mitt

Ingen Liten
grad grad

Viss
grad

Ganske
mye

Ekstremt
mye

10 Jeg har vært skvetten og lettskremt
11 Jeg har forsøkt å ikke tenke på det som skjedde
12 Jeg har vært klar over at jeg fortsatt har mange følelser rundt
dette, men jeg har ikke sluppet dem til
13 Mine følelser rundt hendelsen har på en måte vært numne
(bedøvet)
14 Jeg har tatt meg i å handle eller føle på samme måte som da jeg
opplevde hendelsen
15 Jeg har hatt vansker med å sovne
16 Jeg har hatt bølger av sterke følelser om hendelsen
17 Jeg har forsøkt å viske hendelsen ut av hukommelsen
18 Jeg har hatt vansker med å konsentrere meg
19 Påminnelser om hendelsen har gitt meg fysiske reaksjoner,
som svetting, pustevansker, kvalme eller hjertebank
20 Jeg har hatt drømmer om hendelsen
21 Jeg har følt meg vaktsom, som om noe kunne komme til å
skje
22 Jeg har forsøkt å ikke snakke om hendelsen
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15. Har du hatt andre opplevelser i forbindelse med Sløvågulykken som du har lyst til å skrive
om?

Skriv her, fortsett eventuelt på baksiden av skjemaet

16. Vi vil gjerne vite om du har følt deg sliten, svak eller i mangel av overskudd den siste
måneden.
Vennligst besvar ALLE spørsmålene ved å krysse av for det svaret du synes passer best for deg.
Vi ønsker at du besvarer alle spørsmålene selv om du ikke har hatt slike problemer.
Vi spør om hvordan du har følt deg i det siste og ikke om hvordan du følte deg for lenge siden.
Hvis du har følt deg sliten lenge, ber vi om at du sammenlikner deg med hvordan du følte deg sist
du var bra. (Ett kryss per linje)
Har du problemer med at du føler deg sliten?
Mindre enn vanlig
Ikke mer enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Trenger du mer hvile?
Mindre enn vanlig

Ikke mer enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Føler du deg søvnig eller døsig?
Mindre enn vanlig
Ikke mer enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Har du problemer med å komme i gang med ting?
Mindre enn vanlig
Ikke mer enn vanlig
Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig
9

Mangler du overskudd?
Ikke i det hele tatt

Ikke mer enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Har du redusert styrke i musklene dine?
Ikke i det hele tatt
Ikke mer enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Føler du deg svak?
Mindre enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Har du vansker med å konsentrere deg?
Mindre enn vanlig
Som vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Forsnakker du deg i samtaler?
Mindre enn vanlig
Ikke mer enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Er det vanskeligere å finne det rette ordet?
Mindre enn vanlig
Ikke mer enn vanlig

Mer enn vanlig

Mye mer enn vanlig

Hvordan er hukommelsen din?
Bedre enn vanlig
Ikke verre enn vanlig

Verre enn vanlig

Mye verre enn vanlig

Som vanlig

Hvis du føler deg sliten for tiden, omtrent hvor lenge har det vart? (Ett kryss)
Mindre enn en uke
Mindre enn tre måneder
Mellom tre og seks måneder
Seks måneder eller mer

17. Om din generelle helse
Hvor god er helsen din?
Veldig god

God

Dårlig

Veldig dårlig

Hvordan er helsen din sammenlignet med for fem år siden?
Bedre
Samme
Verre

Mye verre

Hva tenker du om livet ditt generelt?
Godt
Som for andre

Dårlig

Ikke godt

Hva tenker du om livet ditt nå, sammenlignet med for fem år siden?
Bedre
Samme
Verre
Mye verre

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet!
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7.2

Spørreskjema barn

HELSEUNDERSØKELSE ETTER SLØVÅG-ULYKKEN
Spørreskjema til barn i Gulen og Masfjorden kommuner
2010

Konfidensielt

1

1. Navn på barnet __________________________________________________________________
2. Er du som svarer på spørreskjemaet
Barnets mor
Barnets far
Annen, og i så fall hvem?_____________________________________________
(for eksempel adoptivmor, stefar, bestemor)

3. Har barnet skiftet navn siden november 2008
Nei
Ja
Eventuelt nytt navn __________________________________________________________

4. Fødselsnummer

5. Har barnet flyttet til ny adresse etter november 2008
Nei
Ja
Hvis ja, hvor _______________________________________________________________
Dato for flytting _____________________________________________________________
Hvor mange km er det fra barnets nye bolig til kaien på Sløvåg?
Antall km __________________________________________________________________

6. Bor barnet i et hus hvor det er heldekkende tepper i stuen?

Ja

Nei

7. Er det katt eller hund i boligen?

Ja

Nei

8. Har det vært fuktproblemer i bygningen der barnet bor?

Ja

Nei

9. Forekommer allergiske sykdommer i barnets familie?
(astma, høysnue, eksem)

Ja

Nei

2

10. Har barnet noen langvarig sykdom eller funksjonshemming, dvs. tilstand som i vesentlig grad
har påvirket barnets daglige liv det siste året?
Sukkersyke
Synshemming
Hørselshemming
Talefeil
Psykiske plager
Epilepsi
Magetarmplager
Astma
Allergisk snue
Eksem
Bevegelseshindring
Overvekt
Hyperaktivitet

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Annet, evt. hva?______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Har barnet noen av følgende plager?
Kryss bare av dersom det gjelder hver eller hver annen uke

Vondt i magen
Vondt i hodet
Søvnløshet
Svimmelhet
Vondt i ryggen
Appetittmangel

Ja

Nei

Dersom ja, anser du at barnets plager som
Lette
Middels
Alvorlig

Annet, evt. hva?______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Har barnet vært innlagt på sykehus i løpet av de siste 12 måneder?
Ja
Nei
Hvis ja, hvor mange dager? Antall dager:_____________________
Hvis ja, hvor mange innleggelser? Antall innleggelser:____________

3

13. Har barnet i løpet av de siste 3 månedene besøkt eller vært besøkt av noen av de nedenstående?
Ja
Nei
Hvis ja, antall ganger
Kommunelege/allmennpraktiserende lege
Legespesialist på sykehus eller privatpraksis
Legebesøk i hjemmet
Helsesøster eller sykepleier hos kommunelege
Sykepleier ved spesialistsenter/barneklinikk
Fysioterapeut
Psykolog
Dietetiker
Annet helsepersonell, evt. hva _____________________________________________________

14. Har barnet hatt andre opplevelser i forbindelse med Sløvågulykken som du har lyst til å skrive
om?
Skriv her, fortsett eventuelt på baksiden av skjemaet

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet!
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7.3

Brev

Til innbyggjarane i Gulen og Masfjorden
Førespurnad om deltaking i prosjektet ”Oppfølging etter Vest Tank ulykka i Gulen
kommune”
Helse Bergen gjennomfører ei helseundersøking av innbyggjarane i Gulen og Masfjorden
etter Vest Tank ulykka i Sløvåg i 2007. Første del av undersøkinga blei gjennomført vinteren
2008/2009. No inviterer vi deg til å svara på eit spørjeskjema.
Prosjektet blir utført av helsepersonell og forskarar ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland
universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Målsetjinga er framleis å kartleggja eventuelle
helseproblem som kan ha kome i samband med ulykka.
Du blir spurt om å delta fordi du budde i det geografiske området vi har valt ut for
undersøkinga, jobba ved ein av verksemdene i Sløvåg, eller deltok i oppryddingsarbeidet i
2007.
Spørjeskjemaet inneheld spørsmål om helsetilstanden din i tillegg til ulik
bakgrunnsinformasjon som alder, bustad og arbeid. Vidare spør vi om tilhøve som gjeld
forkomst av kroniske sjukdommar og symptom, vi spør også om vanskar som du har opplevd
i samband med ulykka.
Det utfylte skjemaet er konfidensielt, og data frå dette blir tatt imot, ordna og analysert av
personar med teieplikt. Alle utfylte skjema vil bli lagra i låst skap. Personidentifiserbare
datafiler vil berre vere tilgjengelege for dei som er ansvarlege for undersøkinga. Andre enn
desse vil ikkje på noko tidspunkt ha tilgang til utfylte spørjeskjema eller få vita kven som har
deltatt i undersøkinga.
Hovudresultata frå undersøkinga vil bli gitt i eigne rapportar slik at innbyggjarane også kan få
rask informasjon. Vi vil også publisere resultata i vitskaplege tidsskrift. Resultata vil bli
presentert på ein slik måte at det ikkje er mogeleg å identifisere den enkelte deltakar eller den
enkelte arbeidsplass. Prosjektet vil bli avslutta seinast ved utgangen av 2018 og
datamaterialet vil bli anonymisert.
Før prosjektet blir avslutta kan du bli kontakta med spørsmål om å delta i
tilleggsundersøkingar og/ eller innhenting av opplysningar frå aktuelle register. I så tilfelle
må nytt samtykke hentast inn.

Det er friviljug å delta i denne undersøkinga, og du kan trekkja deg når som helst.
Opplysningane dine vil då bli sletta. Prosjektet er klarert av Regional komité for medisinsk
forskningsetikk Vest-Norge og godkjent av Personvernombudet for forsking, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
Dersom du samtykkjer i å delta i denne undersøkinga, ber vi om at du fyller ut spørjeskjema
med følgjebrev og returnerer det til oss i vedlagte svarkonvolutt innan 14 dagar.
Dersom du har noko du vil spørja om, ta kontakt med oss. På førehand tusen takk for hjelpa!

Bergen, oktober 2010

Tor B. Aasen
prosjektansvarleg/lege

Bjørg Eli Hollund
prosjektleiar/yrkeshygienikar dr. philos
Tlf: 47 64 01 96 (09.00-15.00)
E-post: liau@helse-bergen.no
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(2-7 år)
Hei på deg!
Nokre av dykk hugsar kanskje ulykka på Vest Tank i Sløvåg i 2007?
Den dagen brende det og det var mykje røyk og dårleg lukt ute.
For å finne ut om røyken har ført til sjukdom hadde vi ei helseundersøking for to år sidan. Nå
ønskjer vi igjen å høyre korleis de har det. For å få det til, trenger vi hjelp frå både vaksne og
barn i eit avgrensa geografisk område.
Vi ber deg fylla ut spørjeskjema og senda det tilbake til oss.
Takk for at du har lyst til å hjelpe oss!

Helsing
Lækjaren

(Barn 8-12 år)
Hei!
Huskar du ulykka på Vest Tank i Sløvåg i 2007?
Den dagen brende det, det var mykje røyk og dårleg lukt ute.
Vi hadde ei helseundersøking på grunn av brannen for to år sidan. Vi vil nå undersøkja vidare
om eksplosjonen kan ha ført til sjukdom. For å få det til, trenger vi hjelp frå både vaksne og
barn i eit avgrensa geografisk område.
Vi ber deg fylla ut spørjeskjema og senda det tilbake til oss.
Takk for at du har lyst til å hjelpe oss!

Helsing
Lækjaren

(Barn over 12)
Hei!
I mai 2007 var det ein stor brann ved Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg.
Vi hadde ei helseundersøking på grunn av brannen for to år sidan for å prøva å finna ut om
eksplosjonen hadde ført til sjukdom. Nå ønskjer vi å følgje dette opp, men da trenger vi hjelp
frå både vaksne og barn i eit avgrensa geografisk område.
Vi ber deg fylla ut spørjeskjema og senda det tilbake til oss.
Takk for at du har lyst til å hjelpe oss!

Helsing
Lækjaren

7.4

Flytdiagram deltakere

Deltakere (2008/2010)

734 / 554 (75.5)
2 døde - 10 ukjent adresse - 5 flyttet til utlandet
Menn (%): 59.0/58.8 - Snittalder i 2008 (SD): 39.8(19.3)/42.1(18.8)

Personer som fikk barneskjema i 2008

Personer som fikk skjema for voksne i 2008

125 / 82 (65.6)
0-0-0
39.2/45.1 - 9.6(4.2)/9.8(4.1)

Fjernt bosted

54 / 30 (55.6)
0-0-0
35.2/40.0 - 9.8(4.0)/10.4(3.6)

Nært bosted

71 / 52 (73.2)
0-0-0
42.3/48.1 - 9.4(4.5)/9.5(4.4)

609 / 472 (77.5)
2-10-5
63.1/61.2 - 46.0(14.8)/47.7(61.2)

Voksne under 68 år

564 / 435 (77.1)
1-10-3
63.5/61.6 - 43.8(12.9)/45.5(12.4)

Fjernt bosted

Voksne over 67 år

45 / 37 (82.2)
1-0-2
57.8/56.8 - 74.1(4.9)/73.8(4.0)

Fjernt bosted

168 / 131 (78.0)
0-2-0
53.6/49.6 - 45.1(12.6)/45.9(12.5)

14 / 11 (78.6)
0-0-0
57.1/54.5 - 76.1(4.6)/76.1(4.5)

Nært bosted

Nært bosted

156 / 125 (80.1)
0-3-1
45.5/44.0 - 42.1(15.1)/44.1(14.5)

28 / 23 (82.1)
1-0-2
53.6/52.2 - 73.7(4.9)/73.4(3.4)

Arbeidstakere

Arbeidstakere

240/ 179 (74.6)
1-5-2
82.1/82.7 - 44.0(11.4)/46.1(10.5)

Arbeidstakere Sløvåg

193 / 139 (72.0)
1-4-2
84.5/86.3 - 42.4(10.8)/44.4(10.1)

Assosierte arbeidstakere
47/ 40 (85.1)
0-1-0
72.3/70.0 - 50.9(11.2)/52.2(9.5)

3 / 3 (100.0)
0-0-0
100.0/100.0 - 69.0(1.0)/69.0(1.0)

Arbeidstakere Sløvåg

2/ 2 (100.0)
0-0-0
100.0/100.0 - 68.5(0.7)/68.5(0.7)

Assosierte arbeidstakere
1/ 1 (100.0)
0-0-0
100.0/100.0 - 70(-)/70(-)

