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1. INNLEDNING 

Mye tyder på at fiskerne har et særlig hardt arbeidsmiljø som bl.a. kan gi seg utslag i syke-

lighet og ulike arbeidsskader. En del lokale undersøkelser av helse- og arbeidsmiljø blant fiskere

(f.eks. av Per Fugelli ) tyder bl.a. på dette. Noregs Fiskarlag har ønsket å intensivere arbeidet med

å skape bedre helse og arbeidsforhold blant fiskerne. Noregs Fiskarlag oppnevnte et eget utvalg

(Eilertsen-utvalget) for å arbeide med denne oppgaven. Utvalget foreslo at det ble satt i gang en

større undersøkelse av helse og arbeidsmiljø blant fiskere.

Undersøkelsen er gjennomfort av Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt med bevilgninger fra

Norges Fiskeriforskningsråd og Noregs Fiskarlag. Byrået fikk forespørsel om gjennomføring av under-

søkelsen i august 1980. Byråets medvirkning skulle ifølge avtalen bestå i: å utarbeide utvalgsplan

(men ikke trekking av utvalg), atAinnsamling, databearbeiding og utlån av bånd med anonymiserte data

fra undersøkelsen.

Formålet med undersøkelsen er dels a kartlegge fiskernes helse og arbeidsmiljø på en slik måte

at det er mulig å sammenlikne med andre yrkesgrupper; dels å forsøke å belyse hvordan faktorer i arbeids-

miljøet kankan få helsemessige konsekvenser, og i den forbindelse få svar på hvilke tiltak fiskerne selv

mener er viktige å gjennomføre for å bedre arbeidsmiljøet.

• 	 2. UTVALG 

Det ble nyttet en spesiell utvalgsplan for undersøkelsen. Denne er nærmere beskrevet i INO

81/35. Byrået trakk et utvalg av 26 kommuner.

Utvalget av fiskere i disse 26 kommunene ble trukket av Garantikassen for fiskere i Trondheim

fra fiskermanntallet for 1980. Det ble trukket et tilfeldig utvalg av personer i dette manntallet i

alderen 15 - 67 år (fylte år ved utgangen av 1980).

Dette utvalget av personer ble -Forst ajourført av Garantikassen for fiskere for å fjerne

personer som en med sikkerhet visste ikke var fiskere. Det ajourførte utvalget ble oversendt til

Byrået.

I Byrået ble utvalget koblet med personregisteret og påfort adresser. Personer som ikke bodde

i de 26 utvalgsområdene (i alt 45 personer) ble ikke oppsøkt for intervju.

Det ble trukket et utvalg på 1259 personer i utvalgsområdene. Av disse var 14 døde. Det ende-

lige utvalget omfatter 1245 personer i alderen 15 - 67 år. Av disse fikk en ikke intervju med 128

personer, eller 10.3 prosent av alle i utvalget. Av de 1117 personer som er intervjuet var det 239

personer som ikke hadde hatt arbeid på fiskebåt de siste 12 måneder. Disse er ikke regnet som fiskere

og er derfor ikke intervjuet om helse og arbeidsmiljø.

3. PLANLEGGING 

Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt sendte to utkast til spørreskjema, det første i novem-

ber 1980, det andre i mars 1981. Planleggingen ble aysluttet i april 1981.

Det framgår av formålet at det er viktig å kunne sammenlikne fiskernes helse og  arbeidsmiljø

med helse og arbeidsmiljø med for andre yrkesgrupper. Spørsmålene om helse i undersøkelsen er der-

for identiske med spørsmålene i helseundersøkelsen 1975, og de mer generelle spørsmål om arbeidsmiljø

er identiske med en del av spørsmålene i levekårsundersøkelsen 1980.

4. FELTARBEID 

Besøksperioden for undersøkelsen ble satt til tiden 15. juni - 11. september 1981. For å få

intervju med flere av de fiskere som var borte på fiske i lengre perioder ble det foretatt en opp-

folging i oktober og november. Intervjuingen ble aysluttet 14. november.
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Det var ialt 878 personer som var fiskere og som en fikk intervju med. Disse fordeler seg som

følger etter dato for oppnådd intervju:

Intervjudato
	

Prosent av intervjuede fiskere

19/6 - 30/6 	 13.6

1/7 - 31/7 	 32.9

1/8 - 31/8 	 23.2

1/9 - 30/9 	 10.6

1/10 - 31/10 	 17.0

1/11 - 14/11 	 2.9

Uoppgitt 	 0.8

I alt 	 100.0

Tallet på personer 	 878

Bare 9 av de 26 kommunene som ble trukket ut tilhorer utvalgsområdene i Byråets standard-

utvalgsplan. I de 9 kommunene som er utvalgsområder i standardutvalgsplanen ble intervjuingen ikke

foretatt av de lokale intervjuerne. Dette ble gjort etter krav fra oppdragsgiver fordi en var redd for

effekter av at intervjuer og IO kjente hverandre, særlig på registreringen av helsetilstand.

Personer som var flyttet skulle ikke erstattes. Den gjennomsnittlige intervjutid for alle 1117

gjennomførte intervju var 53 minutter. Gjennomsnittlig intervjutid for de "egentlige" intervju, dvs.

de 878 intervju med fiskere var 65 minutter.

5. DATABEARBEIDING 

Det var to typer opplysninger som ble kodet. Det var syketilfelle og båtens registreringsmerke.

Syketilfellene ble kodet av erfarne dødsårsakskodere i Oslo-Byrået. Registreringsmerke ble kodet ved

Kongsvinger-Byrået. Dataoverføringen ble utfort ved Kongsvinger-Byrået, mens den  maskinelle kontroll

og oppretting ble foretatt ved intervjuavdelingen.

Etter at datainnsamlingen var gjennomfort kom det fram at en  ønsket å koble til opplysningene

i skattelikningsmaterialet. For å gjøre denne koblingen måtte en hente inn tillatelser fra de intervju-

ede fiskerne. En fikk tillatelse til kobling fra 689 av de 878 fiskere en hadde fått intervju med,

eller 78 prosent.

6. FEILKILDER

6.1 Utvalgsvarians 

Den usikkerheten en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolk-

ningen, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på

standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle

kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan en lage ved hjelp av observasjonene

i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger for å lage slike anslag for resultatene i

denne undersøkelsen, men i tabell 3 nedenfor har en antydet størrelsen av standardavviket for obser-

verte andeler (prosenttall).

For å illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall for å angi nivået på den sanne verdi av

en beregnet størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en totaltelling i stedet for en

utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en

spesiell måte. I denne sammenheng kan en bruke følgende metode: La M være den beregnede størrelse og

1a S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser

(M - 2.S) og (M + 2.S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som

inneholder den sanne verdi.
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Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 1 til å finne konfidensintervaller:

Anslaget for standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3,2 når linjesummen (tallet på

observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 	 2°3,2, dvs. det

strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent.

Tabell 1. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent

5(95) 	 10(90) 	 15(85) 	 20(80) 25U5_L_ 3E 70) 3_5(65) 40n1 4_5( 515E_5_0_a

25  	 5,3 	 7,4 	 8,7 	 9,8 	 10,6 	 11,2 	 11,7 	 12,0 	 12,2 	 12,2

50 ..  	 3,8 	 5,2 	 6,2 	 6,9 	 7,5 	 7,9 	 8,3 	 8,5 	 8,6 	 8,7

75  	 3,1 	 4,2 	 5,0 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,7 	 6,9 	 7,0 	 7,1

100  	 2,7 	 3.7 	 4,4 	 4,9 	 5.3 	 5,6 	 5,8 	 6,0 	 6,1 	 6,1

150  	 2,2 	 3.0 	 3,6 	 4.0 	 403 	 4,6 	 4.8 	 4,9 	 5,0 	 5,0

200  	 1,9 	 2,6 	 3,1 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1 	 4,2 	 4,3 	 4,3

250  	 1,7 	 2,3 	 2,8 	 3,1 	 3,4 	 3,5 	 3,7 	 3,8 	 3,9 	 3,9

300  	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5

400  	 1,3 	 1,8 	 2,2 	 2,4 	 2,7 	 2,8 	 2,9 	 3,0 	 3,0 	 3,1

600  	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,4 	 2,5 	 2,5

• 800  	 0,9 	 1,3 	 1,5 	 1,7 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,1 	 2,2 	 2,2

1 000  	 0,8 	 1,2 	 1,4 	 1,5 	 1,7 	 1,8 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 1,9

6.2 Utvalgsskjevhet og frafall 

Utvalgsskjevhet oppstår når frafallssannsynligheten ikke er like stor i alle befolkningsgrupper.

Dette kan fore til at fordelingen av nettoutvalget (utvalget av intervjuede) på visse kjennemerker av-

viker fra fordelingen av bruttoutvalget (det uttrukne utvalget) på disse kjennemerkene. Betydelige av-

vik mellom fordelingene på et kjennemerke i netto- og bruttoutvalg viser at nettoutvalget er skjevt på

dette kjennemerket. Dette innebærer ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt på andre kjennemerker.

Omvendt innebærer godt samsvar mellom fordelingene på kjennemerker i netto- og bruttoutvalg ikke noen

garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker.

Av de 1245 personer som ble trukket ut til undersøkelsen var det 128 en ikke fikk intervju med,

eller 10.3 prosent. Tabell 1 viser fordelingen av netto- og bruttoutvalg og av frafallet etter alder

og region.

• Tabell 2. Personer i bruttoutvalget, personer som var frafall og personer i nettoutvalget etter alder
og region

Tallet på 	 Prosenttall
observasjoner

Bruttoutvalg Personer som
var frafall Nettoutvalg

Antall
	

Prosent
	

Antall 	 Prosent 	 Antall 	 Prosent

Al le • 	 . .............. 	 1 245 	 100 	 128 	 100 	 1 117 	 100

Alder

16-19 dr
20-24
25-34
35-44
45-54
55-67

• •	 • • 0 ....... • • • • • 	 0

0 	 • 	 • • 0 • ...........

• • 	 ........ • • • 0 	 0 • • 	 0

• • 	 • • • • • • • • • 0 	 • • 0 • • 	 •

0 	 0 	 0 • 0 • • • • • • • 0 • • • 0 	 •

• 0 	 • • 0 • • 0 	 • • ......

63 	 5 	 10 	 8 	 53 	 5
164 	 13 	 31 	 24 	 133 	 12
321 	 26 	 45 	 35 	 276 	 25
230 	 18 	 15 	 12 	 215 	 19
204 	 16 	 14 	 11 	 190 	 17
263 	 21 	 13 	 10 	 250 	 22

Region

Sør-Norge ................. 	 184 	 15
More og Romsdal
og Trøndelag  

	
321
	

26
Nordland
	

387
	

31
Troms
	

152
	

12
Finnmark .... ......... 	 201

	
16

17 	 13 	 167 	 15

36 	 28 	 285 	 26
34 	 27 	 353 	 32
16 	 13 	 136 	 12
25 	 20 	 176 	 16
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Tabellen viser at det er helt ubetydelige avvik mellom fordelingene av nettoutvalget og brutto-

utvalget etter alder og region. Nettoutvalget er ikke skjevt etter disse kjennemerker. Av brutto-

utvalget var det 7 kvinner, derav var 3 personer ikke fiskere (hadde ikke arbeidet på fiskebåt de sis-

te 12 måneder).

For de 128 personer som ble frafall er frafallsgrunnen vist nedenfor.

Tabell 3. Personer som var frafall etter frafallsgrunn. Prosent

I alt Nekter 	 Syk 	 Bortreist 	 Bortreist
på ferie o.1 	 på arbeid,

skole

F yttet,
Ikke å 	 oppsøkt på
treffe 	 den nye

adressen

Annen 	 Tallet på
grunn 	 personer

100 	 8 	 5 	 4 	 41
	

11
	

5
	

27
	

128

En legger merke til at en uvanlig liten del av frafallet skyldes nekting. Viktigste frafalls-

grunn var at personen var bortreist på arbeid o.l.

•



- 4

5- 6

7- 8

9

10-13

14

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Prosjekt nr.

Kommune nr.

IO nr.

IO's fødselsår

IO's kjønn (M=1, K=2)

Intervjuer nr.

Skjematype

STATISTISK SENTRALBYRÅ
Intervjukontoret
Postboks 8131 Dep, Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20

Ble det avtalt tid for intervjuet
på forhånd?

1

2

3

Bor IO i tettbygd eller spredtbygd
strok

1

2
S

32

Ja, ved personlig besøk

Ja, over telefon

Nei, avtalte ikke tid på forhånd

33

Tettbygd

Spredtbygd

Vedlegg
5

UNDERSØKELSE AV

HELSE OG ARBEIDSMILH BLANT FISKERE

1981

15-18

Intervjuet ble foretatt

19-22 23-26 27-29     

Intervjutid fra kl. til kl. , antall minutter i alt
Time Min. 	 Time Min.

30

IO kontaktet antall ganger
	

Ved personlig besøk

FOR OPP ANTALLET
	

31

Over telefon

RA-8108 	 5.81. 1800



Antall
mann

Hvis 1 mann 	 -> 5
Hvis 2 eller flere menn -> 3

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Vi ktigste
dri fts-
form

Ar
Antall år
på båten

59-60Hovedyrke:
Yrkes-
kode

Arstall
Hvis 1970 eller for 	 9
Hvis 1971 - 1981 	 7

Antall
båter

Hvis 1 båt 	 9
Hvis 2 eller flere båter 	 8

62-63Biyrke:

• Hvilken stilling har (hadde) De ombord?

38

1 Skipper/høvedsmann

2 Styrmann/bestmann

3 Maskinist/motorpasser

4 	 Bas/nettmann

5 Fisker

6 Annet, spesifisér:

* . Hvor mange av mannskapet har begynt på båten i løpet av
de siste 12 måneder?

39-40

	 A• ntall

1

41 El H• ele mannskapet er nytt

12. Har De inntektsgivende arbeid ved siden av Deres no-
værende arbeid som fisker? Regn også med eventuelt
arbeid De har utenom fiskesesongene.

61

Ja 	 13

Nei -4. 15

*6. Hvilket år begynte De på den båten der De nå arbeider
(sist arbeidet)?

43-44

*7. Hvor mange forskjellige båter har De arbeidet på i løpet
av de siste 10 år, dvs. fra og med 1971? Regn med den
De arbeider på nå.

45-46

13. Hva består dette arbeidet i?

HVIS FLERE YRKER, OPPGI DET 10 BRUKTE LENGST TID PA
SISTE 12 MANEDER.

*14. Omtrent hvor mange uker har De hatt inntektsgivende
arbeid ved siden av Deres arbeid som fisker i løpet av
de siste 12 måneder, og hvor mange timer i alt har De
hatt slikt arbeid?

64-65

Fri Antall uker siste 12 måneder

66-69

Samlet antall timer siste 12 måneder

Yrkes-
kode

*2. I det følgende skal vi stille en rekke spørsmål om Deres
arbeid som fisker, om båten osv. Spørsmålene gjelder det
arbeid De har nå. Hvis De ikke har arbeid på noen bestemt
båt nå, gjelder spørsmålene den båten De arbeidet på sist
og Deres arbeid på denne.

Hvor stort mannskap har båten De arbeider på (arbeidet
sist)?

36-37

. Har De hatt arbeid pd fiskebat de siste 12 måneder?

34

Ja -*2

Nei -> Intervjuet avsluttes

KRYSS AV HER DERSOM ID HAR SLUTTET SOM FISKER, OG ER
GATT OVER I ANNET YRKE, HAR GATT AV MED PENSJON, BEGYNT
PA UTDANNING M.V.

35

1

2

3

Sluttet, gått over i annet yrke

Sluttet, mottar alders- eller uførepensjon

Begynt på utdanning

Vi ønsker noen opplysninger om den båten De har arbeidet
på lengst etter 1970 når De ikke regner med den båten De
arbeider på nå (arbeidet på sist). Vi vil gjerne vite
båtens lengde, viktigste driftsform og hvor mange år De
arbeidet på denne båten.

47-49
Båtens
lengde 	1 	fot

50

51-52

. Har De noen gang hatt noe annet hovedyrke enn Deres yrke
som fisker? Regn bare med hovedyrker som De har hatt
sammenhengende i minst 6 måneder. Regn ikke med yrker
De har hatt ved si den av fiskeryrket som biyrke eller som
yrke utenom fiskesesongen.

Ja -> 10

Nei -4 12

54-561

2

53

FOR BYRAET

*10. Hvilket år sluttet De i Deres forrige (hoved)yrke?

57-58

11. Hva bestod dette yrket i?

. Eier De båten, eller har De part i den?

42

1 Ja, eier båten alene

2 Ja, eier part i 	 den

3 Nei

Garn

Mekanisertlinedrift/autoline

Vanlig line

Juksa

Ri ngnot

Annen not

Snurrevad

Trål

Tel ner

Annet, spesifisér:

6
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OM BÅTEN

15. 	Hvor
sist)?

OG UTSTYRET

mange fot er bten De arbejder på (arbeidet på

70-72

22. 	Hvilket

FLERE

89

90

91

SVAR

fiske er båten De arbeider på utrustet for?

KAN AVMERKES

Garn

Mekani sert 1 i nedri ft/ autol i ne

Vanlig 	lineAntall 	 fot

92 Juksa
16. Hvor gammel er båten? 	93 Ri ngnot

73 94 Annen not
	 Under 5 år 95 Sn urrevad

2 	 5 	- 	g 	'i 96 Trål
3 	 10 - 	19	 97 Teiner
4 	 20 - 29 98 Annet, spesifis&:
5 	 30 - 39

6 40 - 49

7 50 - 69 	 23. Finnes det noe av følgende utstyr ombord? 	 Ja 	Nei

8 70 år eiler mer 	 LES OPP OG KRYSS AV FOR JA ELLER NEI 	2 

Vas ke rom 	 99

100

101

102

*17. 	Hvilket

Merke:

registreringsmerke har båten? Dusj 	

WC 	

Varmt vann 	
74-81 Tørkemuiigheter for arbeidsklær 	 103

FOR BYRÅET Messe/oppholdsrom utenfor iugar 	 104

Livbåt 	 105

*18 	 Er båten sheiterdekket? Redni ngs flåte 	 106

82 Overbordlei der 	 107

Ja Redningsvester til hele mannskapet 	 108

Nei Overlevingsdrakter til hele mannskapet 109

Nødpei lesender 	 110

19. Hvor stor iugar har De? Medi si nskap 	 111

LES OPP
Både

	

Godt 	 fornøyd Mis-
fo rnøyd og mi s- fo rnøyd

fornøyd
i 	2	 3

Standarden på messe/opphoids
-rom 	

a. at det er vanskelig å samtale med andre 	119

b. at det er vanskelig å horehvaandreroper 120

83

	 En manns

2 	 To manns

3 	 Tre manns

4 Fire eller flere

a) Sikkerhet 	  84 	 I 	LI
b) Behagelighet (IKKE KOMFORT) 	  85

LES OPP

i 3

Både
Godt 	 fornøyd Mis-
fornøyd og mis- fornøyd

forjiøyd
2

21. Er De fornøyd, både fornøyd og misfornøyd eiler
misfornøyd med:

Standarden på iugarer 	  86

OM ARBEIDSFORHOLD

Nå følger noen spørsmål om arbeidsforholdene ombord  på båten
der De har jobb nå (hadde jobb sist).

*24 	 Er De i 	 Deres arbeid vanligvis utsatt for: Ja Nei

LES OPP OG KRYSS AV FOR JA ELLER NEI 1 2

Trekk 	 112 	

Kulde, dvs. 	under 10° C 	 113 	

Fuktighet 	 114 	

Sterke rystinger eller vïbrasjoner 	 115 	

Forurenset luft (røyk, støv, lukt) 	 116 	

Skarpe og kantete gjenstander på dekk . . 117

25. Er De i Deres arbeid vanligvis utsatt for støy?

118

1 Ja 	26-k

2 Nei 	 - 	 27

26. 	Vil	De si 	at det vanligvis er så mye støy Ja Nei
2

Sanitære forhold ............ 88 	 J 	 J

2O. Er De godt fornøyd, både fornøyd og misfornøyd eller
misfornøyd med båtens sjøegenskaper når det gjelder:



27. Arbeider De vanligvis:

LES OPP OG KRYSS AV FOR JA ELLER NEI

a. på steder der det er trangt om plassen?

b. under dårlige lysforhol d? 	 .....

C. med maskiner og utstyr som er tungvint
og uhensiktsmessig utformet?

Ja 	 Nei

1 	 2

121

122

123 ri 	
28.

a. Kreves det daglig tunge løft i Deres
arbeid? 	

b. Må De i Deres arbeid daglig arbeide
bøyde, vridde eller på annen måte
belastende arbei dssti 1 linger?

C. Innebærer Deres arbeid mange gjentatte
og ensi di ge -bevegelser? 	

d. Er Deres arbeid slik at De vanligvis er
fysisk utmattet etter arbeidsdagen?

	

Ja 	 Nei
1 	 2

	

124 [7 	
125 pi
126 ri
127 	 I

32. Hender det at De far lite søvn når De driver med fiske?

131

1 	 Ja, de fleste av dagene på fiske

2 Ja, en del av dagene på fiske

3 Nei, sjelden

8

34. Hender det at De ma jobbe videre, selv om De er svært
sliten?

VIS KORT 1

133

1 Daglig, mer enn halvparten av arbeidstiden

2 	 Daglig, mind 	 enn halvparten av arbeidstidenre

3 I perioder, men ikke daglig

4 Sjelden eller aldri

*35. I hvilken grad kan De vanligvis selv bestemme Deres
arbeidstempo? Bestemmer De selv i høy grad, i noen
grad eller i liten grad?

1 34

1 I høy grad

2 I noen grad

3 	 I 	 liten grad

29. Plages De i stor grad, i noen grad eller ikke i det hele
tatt av sjøgang?

128

1 	 I stor grad 	 30

2 I noen grad 	 ----)- 30

3 Ikke i det hele tatt 	 -* 32

36. Er Deres arbeidsoppgaver meget varierte, noe varierte
eller lite varierte?

135

1 	 Meget varierte
2 Noe varierte
3 Li te varierte

30. Når er sjøgangen mest plagsom, er det ved:

LES OPP

129

1 	 Styring

2 	 Utsetting og trekking av redskap

3 	 Behandling av fisk

4 Mål ti der

5 Hvile

31. Hvilke typer bevegelser er det som er verst, er det
stamping, rulling eller hiving?

130

1 Stamping

2 Rul ling

3 Hi ving

9 Vet ikke

33. Hender det at De har så mye arbeid å gjøre at arbeids-
situasjonen Deres blir oppjaget og masete, og i tilfelle
hvor ofte?

VIS KORT 1

1 32

1 Daglig, mer enn halvparten av arbeidstiden

2 Daglig, mindre enn halvparten av arbeidstiden
3 I perioder, men ikke daglig

4 Sjelden eller aldri

37. Når De tenker på arbeidsforholdene ombord på denne båten,
hvordan ser De på den som arbeidsplass. Vil De si at den
som arbeidsplass er meget god, stort sett god, verken god
eller dårlig, heller dårlig eller meget dårlig?

Meget god
136

1

2 	 Stort sett god 	 j
39

3 	 Verken god eller darlig

4 	 Heller dårlig ---* 38

5 	 Meget dårlig

38. Hva er det De ikke er fornøyd med ved båten som arbeids-
plass?

KRYSS AV FOR INNTIL 3 SVARALTERNATIV

	1.  svar 	 2.svar 	 3.svar

	137 	138 	139

1 1 1 Det fysiske arbeidsmiljøet

2 2 2 Arbei dsti da

3 3 3 	 Arbeidstempoet

4 4 4 	 Innholdet i 	 arbeidsoppgavene

5 5 	 5 Lønnsbetingelser

6 6 6 Forholdet mellom arbeidskameratene

7 7 	 7 Forholdet til overordnede

8 8 8 Annet, spesifisér:



9

*39. Vi ønsker en del opplysninger om Deres arbeid som fisker i 1980, om hvilke fiskefelt De fisket på,
hva for slags fiske det var, når på året det var og antall overnattinger borte fra hjemmet.
Begynn med det første feltet De fisket på i 1980.

Fiske- 	 Drifts-
felt 	 form Fiske fra

Dag 	 Mnd.

Fiske til

Dag 	 Mnd.

Gjennomsnittlig
antall arbeids-
timer pr. uke

SETT KRYSS
HER HVIS
ARBEIDSTIDEN
VARIERER
STERKT

Antall over-
nattinger
borte fra
hjemmet

Båtens
lengde

Fot

140 	 141 142-145 146-149 150-152 153 154-156 157-159

160 	 161 162-165 166-169 170-172 173 174-176 177-179

180 	 181 182-185 186-189 190-192 193 194-196 197-199

200 	 201 202-205 206-209 210-212 213 214-216 217-219

220 	 221 222-225 226-229 230-232 233 234-236 237-239

240 	 241 242-245 246-249 250-252 253 254-256 257-259

260 	 261 262-265 266-269 270-272 273 274-276 277-279

280-284

FOR BYRAET

KODER FOR FISKEFELT
	

KODER FOR DRIFTSFORM

1 . Barentshavet, Bjørnøya, Spitsbergen
	

0 = Garn

2 = Andre fjerne farvann
	

1 = Mekanisert linedrift/autoline

3 = Fiskebankene, Nord-Norge
	

2 = Vanlig line

4 = Fiskebankene, Trøndelag
	

3 = Juksa

5 = Fiskebankene, Sør-Norge
	

4 = Ringnot

6 = Kystfiske, Nord-Norge
	

5 = Annen not

7 = Kystfiske, Trøndelag
	

6 = Snurrevad

8 = Kystfiske, Sør-Norge ellers
	

7 = Trål

9 = Annet
	

8 = Teiner

9 = Annet

*40. Hvor mange år har De drevet fiske?

285 
0 	  Mindre enn 6 mndr.

1 	  6-11 mndr.

2 	  1-2 år

3 	  3-4år 	 42

4 	  5-9år

8 	 40-49 år

50 år eller mer

30-39 år 	 ---> 41

5 	  10-19 år

6 	  20-29 år

7 	  

41. Hvilke fordeler ved fiskeryrket setter De høyt?

VIS KORT 2 OG KRYSS AV FOR INNTIL 3 FORDELER

286
	

Ingen spesielle fordeler -4 42

1.svar 2.svar 3.svar
287 	 288 	 289

Friheten i arbeidet

Fortjenesten

Kameratskapet

Spennende/interessant yrke

Variert arbeid

Arbeid ute i frisk luft

Arbeid i tilknytningtilheimplassen

Mye innarbeidet fritid

Annet, spesifisér:

1
	

1
	

1

2
	

2
	

2

3
	

3
	

3

4
	

4
	

4

5
	

5
	

5

6
	

6
	

6

7
	

7
	

7

8
	

8
	

8

9
	

9
	

9



1 0

46. Kan De si noe om hvorfor De begynte som fisker?

KRYSS AV INNTIL 3 VIKTIGSTE GRUNNER

42. Er det noen ulemper ved yrket?
KRYSS AV FOR INNTIL 3 ULEMPER

1

290 r--] Ingen spesielle ulemper 	 43
1.svar 	 2.svar 	 3.svar

291 	 292 	 293

1 	 1 	 1 Fysisk arbeidsmiljø

2 	 2 2 	 Ulykkesrisikoen

3 3 	 3 	 Fravær fra hjem og familie

4 	 4 4 	 Arbeidstiden

5 	 5 	 5 	 Arbeidstempoet

6 	 6 	 6 	 Størrelsen av inntekten

7 	 7 	 7 	 Usikker inntekt

8 8 8 Annet, spesifisér:

1.svar 2.svar
297 	 298

1 	 1 	

2 	 2 	 2

3 	 3 	 3

4 	 4 	  4

5 	 5 	 5

6 	 6 	 6

7 Ill 7 	  7

8 	 8 	 8

3.svar
299

1 	 Oppvokst i fiskermiljo

Det var ingen andre arbeidsmulig-
heter på hjemstedet

Hadde ingen mulighet for videre
utdanning

Mulighet for god fortjeneste

ønsket et interessant/spennende
yrke

ønsket ekstra inntekt til annet
arbeid

Hadde ingen spesiell tanke med det

Annet, spesifisér:

43. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd vil De si at De er
med Deres arbeid som fisker? Vil De si svært fornøyd,
ganske fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, ganske
misfornøyd eller svært misfornøyd.

294

1 Svært fornøyd

2 Ganske fornøyd

3 Verken fornøyd eller misfornøyd

4 Ganske misfornøyd

5 Svært misfornøyd

44. Hvordan er mulighetene for A få annet arbeid enn det De
har på hjemstedet Deres, er de svært gode, gode,  dårlige
eller svært dårlige?

295

1 Svært gode

2 Gode 	 46

3 Verken gode eller dårlige

4 Dårlige I ---4.45
Svært dårlige5

*47. STILLES TIL ID SOM IKKE HAR EGEN BAT (NEI PA SPM. 5),

Kan De si noe om hvorfor De begynte på denne bestemte
båten?

KRYSS AV INNTIL 3 VIKTIGSTE GRUNNER

	1.svar	 2.svar 	 3.svar

	

300 	 301 	 302

1 	 1 	 1 	 Far jobber på samme fartøy

2 2 2 Annen slektning jobber på samme
	  fartøy

3 3 3 Søkte på båten fordi den var en
	  moderne båt med god komfort

4 4 4 Søkte på båten fordi den hadde
	  godt rykte som fiskerbåt

5 5 5 Søkte på båten fordi 	 den var en
sikker og god båt å arbeide på

6 	 6 	 6 	 Det var ikke annet arbeid d få

7 7 7 Annet, spesifisér:

45. Hvis De hadde hatt mulighet for å få annet arbeid på
hjemstedet, ville De da ha fortsatt som fisker, fortsatt
under tvil eller ville De ha sluttet som fisker?

296

1 Ville ha fortsatt som fisker

2 Ville ha fortsatt som fisker under tvil

3 Ville ha sluttet som fisker

9 Vet ikke

48. STILLES TIL IO SOM IKKE ARBEIDER ALENE PA BATEN
(SE SPM. 2).

Er De fleste, noen, en eller ingen av de andre som
arbeider på båten:

LES OPP

a. i familie med Dem 	  333 I
b. fra samme sted som Dem 	  304

	 I

De
fleste

1

Noen

2

LI
En

3

I 	 I

Ingen

4 



1
2

309-312

31 3-314

315

1
2

1

2

3

4

5

6

7

OM HELSE

*49. Har De vært sengeliggende eller hatt nedsatt aktivitet . i
de daglige gjøremål i løpet av 14-dagersperioden på grunn
av sykdom, skade eller lidelse?

Vi tenker ikke bare på tilfelle som har oppstått i 14-
dagersperioden, men også på tilfelle som har oppstått
tidligere, og som har fort til sengeleie eller nedsatt
aktivitet i løpet av perioden.

305

Ja 	 50

Nei 	 51

6. Hvor skjedde skaden?

320 
1 I hjemmet

2 	 På arbeid utenfor hjemmet

3 	 PA vei/gate

4 	 På skole

5 Annet sted, under lek, sport, friluftsliv

6 Annet, spesifisér:

*50. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at
De var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet i
perioden?

VED FLERE ARSAKER, SPOR OM EN ÅRSAK OM GANGEN.

50A. ÅRSAK: 	

306-308

For Byrået

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

I 19 81

Ar for 1981 (ikke medfødt)

Medfødt

Husker ikke

. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i
forbindelse med tilfellet?

316

Ja - 3

Nei 	 4

3. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller
sykehjem for dette tilfellet?

317

Ja

Nei

*4 Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse
med tilfellet uten å være innlagt?

318

Ja

Nei

SPM. 5-7 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL
SPM. 50 (forts.).

5. Hvordan oppsto skaden?

319
■■•,

*7. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD

321

0 Hodet

1 Ore, nese, hals

2 Øyne

3 Tennene

4 	 Bryst

5 	 Rygg

6 	 Mage, underliv

7 Skulder, arm, hand

8 Hofte, lår, bein, fot

9 Ingen bestemt, flere

50. (forts.). Var det andre årsaker til at De var senge-
liggende eller hadde nedsatt aktivitet?

322

1 Ja 50B-4,

2 	 Nei 51--->

50B. ÅRSAK:

323-325

For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PA TILLEGGSSKJEMAET SKAL
FORE OPP SPM. NR. 50 OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

50. (forts.). Var det andre årsaker til at De var senge-
liggende eller hadde nedsatt aktivitet?

326

1 	 Ja 50C

2 	 Nei 51

50C. ÅRSAK:

327-329

For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PA TILLEGGSSKJEMAET SKAL
FORE OPP SPM. NR. 50 OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

Har De i 14-dagersperioden hatt kontakt med lege, syke-
pleier eller helseinstitusjon for undersøkelse, behand-
ling eller kontroll på grunn ay sykdom, skade eller
lidelse som ikke har fort til begrenset aktivitet i
perioden? ----

Vi tenker altså her på annen sykdom, skade eller lidelse
enn den De har fortalt om.

330

Ja ---> 52

Nei 	 53

2

2

*51.Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motor-
sykkel og moped)

Ulykke/uhell med annet transportmiddel

Fall

Ved bruk av redskap, maskiner

Forbrenning, skålding, elektrisitet

Forgiftning

Annet, spesifisér:

1 1



334-337

338-339

340

FOR BYRÅET 9

2

Ja --> 54

Nei -4 55

1
2

1
2

1 	 Ja

	 _ Nei2

52B. ÅRSAK:

12

*52. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til
kontakten?

VED FLERE ÅRSAKER, SPOR OM EN ÅRSAK OM GANGEN.

I 1981

Ar for 1981 (ikke medfødt)

Medfødt

Husker ikke

*7. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD

346

	 Hodet

1 	 Ore, nese, hals

2 	 Dyne

3 	 Tennene

4 	 Bryst

5 	 RY99

6 	 Mage, underliv

7 Skulder, arm, hånd

8 Hofte, lår, bein, fot

9 Ingen bestemt, flere

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontakten i
forbindelse med tilfellet?

341

Ja -3

Nei -4 4

3. Har De noen gang mert innlagt i sykehus, sykestue eller
sykehjem for dette tilfellet?

342

*4. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse
med tilfellet uten å mere innlagt?

343

Ja

Nei

SPM. 5-7 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GÅ TIL
SPM. 52 (forts.).

5. Hvordan oppsto skaden?

344

. Hvor skjedde skaden?

345

1 I hjemmet

2 PA arbeid utenfor hjemmet

3 PA vei/gate

4 På skole

5 Annet sted, under lek, sport, friluftsliv

6 Annet, spesifisér:

52. (forts.). Var det andre årsaker til at De hadde kontakt
med lege, sykepleier eller helseinstitusjon?

351

-> 52B

53

352-354

	 For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PA TILLEGGSSKJEMAET SKAL
FORE OPP SPM. NR, 52 OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

52. (forts.). Var det andre årsaker til at De hadde kontakt
med lege, sykepleier eller helseinstitusjon

355

1 Ja ----52C

2 	 Nei -453

52C. ÅRSAK:

356-358

For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PA TILLEGGSSKJEMAET SKAL
FORE OPP SPM. NR. 52 OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

*53. Har De i 14-dagersperioden brukt legemidler (medisiner)
på grunn av sykdom, skade eller lidelse som verken har
fort til nedsatt aktivitet eller kontakt med helse-
vesenet i 14-dagersperioden?

Vi tenker her på eventuell sykdom, skade eller lidelse
som De ennå ikke har fortalt om.

359

*54. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at
De brukte legemidler (medisiner)?

VED FLERE ÅRSAKER, SPOR OM EN ÅRSAK OM GANGEN.

54A. ÅRSAK: 	

360-362

For Byrået

Ja

Nei

52A. ÅRSAK:

331-333

For Byrået

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

347-350

1

2

3

4

5

6

7

Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motor-
sykkel og moped)

Ulykke/uhell med annet transportmiddel

Fall

Ved bruk av redskap, maskiner

Forbrenning, skålding, elektrisitet

Forgiftning

Annet, spesifisér:
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. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

363-366

Ar for 1981 (ikke medfødt)

Medfødt

Husker ikke

*2 Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i
forbindelse med tilfellet?

370

Ja -3

Nei -> 4

3. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller
sykehjem for dette tilfellet?

371

Ja

Nei

. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse
med tilfellet uten A være innlagt?

372

Ja

Nei

SPM.
SPM.

5. Hvordan

5-7
54

373

GJELDER BARE SKADETILFELLE. 	 FOR ANDRE GA TIL
(forts.).

oppsto skaden?

Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motor-
sykkel og moped)

2 Ulykke/uhell med annet transportmiddel

3 Fall

Ved bruk av redskap, maskiner

5 Forbrenning, skålding, elektrisitet

6 Forgi ftning

Annet, spesi fi sér:

6. Hvor skjedde

374

skaden?

1 	 I hjemmet

2 	 På arbeid utenfor hjemmet

3 	 På vei /gate

4 	 På skole

5 	 Annet sted, 	 under lek, sport, friluftsliv

6 Annet, spesi fi sér:

*7. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.
375

Hodet

Ore, nese, hals

2 	Øyne

3 	 Tennene

4 	 Bryst

5 U Rygg

6 	 Mage, underliv

7 	 Skulder, arm, hånd

8 	 Hofte, lår, bein, fot

Ingen bestemt flere

54. (forts.). 	 Var det andre årsaker til 	 at De brukte lege-
midler (medisiner)?

376

1 Ja 548

2 Nei 55

54B. ÅRSAK:

377-379

For Byrået

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

380-383

384-385

386

I 1981

Ar for 1981 (ikke medfødt)

Medfødt

Husker ikke

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i
forbindelse med tilfellet?

387

Ja 	 -----> 3

Nei 	 4

3. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller
sykehjem for dette tilfellet?

388

Ja

Nei

*4. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse
med tilfellet uten A være innlagt?

389

Ja

Nei

SPM.
SPM.

5. Hvordan

5-7
54

390

GJELDER BARE SKADETILFELLE. 	 FOR ANDRE, GA TIL
(forts.).

oppsto skaden?

Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motor-
	  sykkel og moped)

2 	 Ulykke/uhell med annet transportmiddel

3 	 Fall

4 	 Ved bruk av redskap, maskiner

5 	 Forbrenning, skålding, elektrisitet

6 Forgi ftni ng

7 Annet, spesi fi sér:

. Hvor skjedde skaden?

391

I hjemmet

2 PA arbeid utenfor hjemmet

3 PS vei/gate

4 PA skole

5 Annet sted, 	 under lek, sport, friluftsliv

6 Annet, 	 spesifisér:

367-368

369

I 1981

1

1

2

2

1



1

54. (forts.). Var det andre årsaker til at De brukte lege
-midler (medisiner)?

393

Ja 	 54C

Nei --> 552

1 Ja -> 56

Nei 	 572

1
2

Ja

Nei

Ar for 1981 (ikke medfødt)

Medfødt

Husker ikke
414

1 	 Ja

2 	 INei

56B

-4 57

*7. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED LEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.

392

0 Hodet

1 Ore, nese, hals

2 	 øyne

3 Tennene

4 	 Bryst

5 	 Rygg

6 	 Mage, underliv

7 	 Skulder, arm, hånd

8 Hofte, lår, bein, fot

9 Ingen bestemt, flere

54C. ARSAK:

394-396

For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PA TILLEGGSSKJEMAET SKAL
FORE OPP SPM. NR. 54 OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

*55 • Har De noen medfødt lidelse eller en sykdom, skade eller
lidelse av varig natur som De ennå ikke har fortalt om?

VIS KORT 3 NAR IC) IKKE HUSKER FLERE TILFELLE

397

*56. Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?

VED FLERE, SPOR OM EN OM GANGEN.

56A.:

398-400

For Byrået

. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

Dat Mnd.

401-404 	 I 1981

405-406

407

*4. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse
med tilfellet uten å være innlagt?

410

SPM. 5-7 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL
SPM. 56 (forts.).

5. Hvordan oppsto skaden?

411

. Hvor skjedde skaden?

412

I hjemmet

På arbeid utenfor hjemmet

På vei/gate

På skole

Annet sted, under lek, sport, friluftsliv

Annet, spesifisér:

*7. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.

413

0 	 Hodet

1 	 Ore, nese, hals

2 	 Øyne

3 Tennene

4 	 Bryst

5 	 Rygg

6 Mage, underliv

7 Skulder, arm, hand

8 Hofte, lår, bein, fot

9 Ingen bestemt, flere

56. (forts.). Har De andre medfødte lidelser eller sykdommer,
skader eller lidelser av varig natur?

•2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i
forbindelse med tilfellet?

408

For Byrået
3 , Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller

sykehjem for dette tilfellet?

409

Ja

Nei I 1981

Ar for 1981 (ikke medfødt)

Medfødt

Husker ikke

. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

Dag Mnd.

418-421

422-423

424

1

2

3

4

5

6

1

3

4

5

6

7

415-417
Ja -3

Nei 	 4

56B.:1

Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motor-
sykkel og moped)

Ulykke/uhell med annet transportmiddel

Fall

Ved bruk av redskap, maskiner

Forbrenning, skålding, elektrisitet

Forgiftning

Annet, spesifisér:

14



2 Nei 	 4

9FOR BYRAET

1 Ja

Nei2

1
2

440

1

2

1

2

3

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i
forbindelse med tilfellet?

425

1 	 Ja ->3

3. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller
sykehjem for dette tilfellet?

426

*4. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse
med tilfellet uten A være innlagt?

427

Ja

Nei

SPM. 5-7 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL
SPM. 56 (forts.).

. Hvordan oppsto skaden?

428
Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motor-1
	  sykkel og moped)

2 	 Ulykke/uhell med annet transportmiddel

3 	 Fall

4 	 Ved bruk av redskap, maskiner

5 	 Forbrenning, skålding, elektrisitet

6 	 Forgiftning

7 Annet, spesi fi sér:

. Hvor skjedde skaden?

429

1 	 I hjemmet

2 	 PA arbeid utenfor hjemmet

3 	 På vei/gate

4 	 På skole

5 	 Annet sted, under lek, sport, friluftsliv

6 Annet, spesi fi sér:

. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.

430

0 	 Hode

1 	 Ore, 	 nese, hals

2 	 Øyne

3 Tenner

4 	 Bryst

5 	 Rygg

6 	 Mage, 	 underli v

7 	 Skulder, 	 arm, hånd

8 	 Hofte, lår, bein, fot

9 Ingen bestemt, flere

56. (forts.). Har De andre medfødte lidelser eller sykdommer,
skader eller lidelser av varig natur?

431

Ja ----> 56C

Nei --> 57

56C.:

For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PA TILLEGGSSKJEMAET SKAL
FORE OPP SPM. NR. 56 OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

435-439

*57. STILLES TIL IC) SOM HAR OPPGITT SYKDOM ELLER SKADE I
SPM. 50-56. ANDRE GAR TIL SPM. 61.

Er det noen av de sykdommer, skader og lidelser De har
nevnt i spørsmålene foran som De mener kan fin-es tilbake
ti 1 forhold i arbeidsmiljøet ombord?

Ja 	 58

Nei -462

58. Hvilke sykdommer eller skader er det?

441-443

1 .sykdom/skade

2.sykdom/skade

3.sykdom/skade

*59. Har de sykdommer, skader og lidelser som De mener skyldes
arbeidsmiljøet, fort til noen begrensning i Deres arbeids-
evne? Vil De si at arbeidsevnen er nedsatt i høy grad,
i noen grad eller ikke i det hele tatt.

450

I høy grad

noen grad

Ikke i det hele tatt

60. Hvilke av de følgende arbeidsforhold mener De har weft de
viktigste årsaker til at De fikk sykdommer eller skader
som skyldes arbeidsmiljøet?

VIS KORT 4 OG KRYSS AV INNTIL 4 FORHOLD

451 Støy

452 	 Støv, ski tt

453 	 Trekk

454 	 Dårlig belysning

455 	 Fysisk overanstrengelse

456 	 Ugunstig temperatur, for kaldt/varmt

457 	 Uheldige arbeidsstillinger/bevegelser

458 	 Fysisk belastning ved tunge loft

459 	 Havari, 	 grunnstøting e.l.

460 	 Andre 	 uhell 	 i	 arbeidet, 	 f.eks. 	 fall

461 	 For tørr eller fuktig luft

462 	 For høyt arbeidstempo

463 	 Ugunstig arbeidstid - f.eks. 	 ved skiftordning

464 	 Farlige stoffer

465 økonomisk usikkerhet

466 	 Utrygghet for tap av liv

467 Annet, spesi fi sér:

432-434

(SKRIV F.EKS.
Spm.nr 	 50B, 52C)

444-446

Spm.nr.

447-449

Spm.nr.

15



Antall
ganger

Type kontakt

Besøk hos/av allm.prakt.
lege, distriktslege, annen
ikke-spesialist

Forstegangs besøk

Hos legen 	  472

Hjemme   473

Gjenbesøk

Hos legen 	  474

Hjemme 	  475

Førstegangs besøk

Hos legen 	

• 	

476

Hjemme 	  477

Gjenbesøk

Hos legen 	  478

Hjemme 	  479

Besøk hos/av spesialist

488

Hos kiropraktor 	  486

Hos homoopat 	  487

Annen kontakt (spesifisér)

Få egne tenner

Ingen egne tenner

- 67

- 67

1
2

Ja

Nei

*61. Hvor mange arbeidsdager har De vært fraværende på grunn
av egen sykdom, skade eller lidelse i de første 5 måneder
av 1981 (januar-mai)? Ta bare med arbeidsdager.

468-470rm Antall dager

62. Vi vil gjerne få en oversikt over Deres kontakter med
helsevesenet m.v. i 14-dagersperioden p.g.a. egen sykdom,
skade eller lidelse. Jeg har her et kort som viser ulike
typer kontakter. Vi ønsker å få vite hvilke former for
kontakt det har vært og hvor mange ganger i løpet av 14-
dagersperioden.

VIS KORT 5

ID SER PA KORTET, INTERVJUEREN LESER OPP.
TA IKKE MED KONTAKTER MED TANNLEGE.

Telefonkonsultasjon med lege (ikke time-
avtale o.1.)  	 471

Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 	  480

Besøk av sykepleier . ...... ..... 	  481 [---1
Innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem 	  482

Til undersøkelse eller behandling uten å være
innlagt:

Røntgenundersøkelse 	 . .......... . 	 483

Laboratorieundersøkelse 	  484

Fysikalsk behandling 	  485

63. Hva er vanlig reisetid til nærmeste:

490-492

Legekontor ..

Sykehus ..

Trygdekontor

493-495

496-498

Minutter

Minutter

Minutter

64. Hvor lenge er det siden De var i kontakt med:

KRYSS AV UTEN A SPØRRE HVIS IC) HAR OPPGITT KONTAKT I
14-DAGERSPERIODEN. TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG
I UNDERSØKELSESPERIODEN. Lege

(i eller 	 Tann-
utenfor 	 lege
sykehus)

499 	 500

Under 2 uker 	

2-4 uker 	

Over 1 mnd., under i år ..

Over i Ar, under 1 år .....

Over 1 år, under 5 år

Over 5 år 	

Husker ikke 	

Aldri hatt kontakt 	

2

6

4

3

5

7

1

6

2

5

4

1

3

7

- 66

---> 66

- 66

- 66

-----> 67

---> 67

- 67

-÷ 67

Ingen kontakt ...... 	 ..... 	 ........ 	 489

65. Har De vært hos tannlege hvert år de siste 3 drene?

501

Ja

Nei

66. Hvilken beskrivelse synes De passer best på Deres tenner?

LES OPP SVARALTERNATIVENE

502

Egne tenner med få hull/
reparasjoner/plomberinger 	 68

Egne tenner med mange hull/
reparasjoner/plomberinger -----> 68

67. Bruker De plateprotese (gebiss som kan tas ut)?

503

68. Røyker De sigaretter daglig?

504

Ja 	 69

Nei --> 70

*69. Hvor mange sigaretter røyker De gjennomsnittlig pr. dag?

BADE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE

505-506

Antall pr. dag

1
2

3

16
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71. Røyker De sigarer, sigarillos eller serutter daglig?

508

1

2

72. Hender det at De nyter, øl, vin eller annen form for
alkohol?

509

Ja -> 73

Nei 	 74

*73. Hvor ofte omtrent nyter De alkohol, meget sjelden, av o
til eller nesten daglig?

510

Meget sjelden

Av og til

Nesten daglig

OM SKADER

Vi vil nå ta for oss spørsmål om eventuelle arbeidsulykker
som De har vært utsatt for i 1980.

74. Ble De skadet eller var De utsatt for noen ulykke
Deres arbeid i 1980. Regn med alle ulykker som førte
til kontakt med lege og/eller fravær fra arbeid.

511

Ja 	 75

Nei 	 84

*75. Hvor mange arbeidsdager i alt var De fraværende på
grunn av arbeidsulykken(e) i 1980?

512-514

Antall dager

515

1 	  Var ikke fraværende
	

516-520

FOR BYRAET

*76. Ble De skadet mens De arbeidet i Deres yrke som fisker?

521

*78. Hvor fisket dere da skaden oppsto? 1 .skade 	 2.skade
528 	 529

Barentshavet, Bjørnøya, Spitsbergen • • 	 1 _ 1

Andre fjerne farvann 	 2 	 2

Fiskebankene, Nord-Norge 	 3 3

Fiskebankene, Trøndelag 	 4 	 4 	

Fiskebankene, Sør-Norge ellers 	 5 	 5 	

Kystfiske, Nord-Norge 	 6 ...._ 6

Kystfiske, Trøndelag 	 7 	 7

Kystfiske, Sør-Norge ellers 	 8 8

Annet 	 9 	 9 	

530-531

FOR BYRAET

79. Hvilken redskapstype fisket dere med? 1.skade 	 2.skade
532 	 533

Garn 	 0 0

Mekanisert linedrift/autoline 	 1 1

Vanlig line 	 2 2

Juksa    3 3

Ri ngnot 	 4 4

Annen not 	 5

'Snurrevad 	 6 6

Trål 	 7 	 7

Teiner 	 8 8

Annet 	 9 9

80. Hvilken arbeidsoperasjon utførte De
da De ble skadet?

Fangst, uspesifisert 	  01 	 01

Setting av redskap 	  02

Trekking/innhaling av redskap 	  03

Bløgging 	  04 III

Sløying 	  05 I

Annen fangstbehandling 	  06

Annet arbeid med fiskeredskap 	  07 Ill

Lossing 	  08 II

Lasting 	  09

Forflytting til feltet 	  10 	

Forflytting fra feltet    11 	

Fortøyning, kaste loss 	  12 	

Vedlikehold av båt og utstyr på feltet 13

Arbeid på land i forbindelse med
fisket (1 i neegni ng) 	  14 	

Annet 	  15 	

70. Royker De pipe daglig?

507

1 Ja

Nei

Ja

Nei

2

1

2

1

3

1

2

1.skade 2.skade
534-535 536-537

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1 	 Ja ----> 77

2 Nei ---> 84

*77. Hva slags skader var dette?

Beskrivelse, 1.skade: 522-524
FOR
BYRAET

Beskrivelse, 2. skade: 525-527
FOR
BYRAET

81. Hvor oppholdt De Dem da De ble skadet?

På arbeidsdekk 	

På fabrikk-dekk 	

På shel terdekk 	

På broa 	

I maskinrom 	

I bysse 	

I lasterom 	

I leider ombord utvendig 	

I andre rom på fartøy 	

På kai 	

Landgang 	

Annet 	

1.skade 	 2.skade
538-539 	 540-541

01 01

02 02

03 03

04 04

05 05 	

06 06 	

07 07 	

08 08 	

09 09 	

10 10 	

11 11 	

12 12
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*82. Oppsto skaden på grunn av noen av de forhold som er
nevnt på dette kortet?

VIS KORT 6

1.skade, årsak

2.skade, årsak

Vi vil nå stille noen spørsmål om De har hatt bestemte
plager i løpet av de siste 6 måneder.

Av og
ti 1

a. Vært plaget av nervøsitet, angst 	 1 	 2

eller rastloshet? ................ 	 558 ri

542-543

544-545

* 84. Har De i løpet av de siste 6 mndr.
ofte, av og ti 1 eller aldri

LES OPP
	 Ofte

H

Aldri

3

Kodeliste for årsak:

01 = fall til lavere nivå, snubling
02 = fall på samme nivå
03 = fall overbord
04 = trukket overbord av redskap
05 = slått ovsrbord av sjø
06 = slag fra hengende last/utstyr
07 = slag fra wire/blokk
08 = andre støt/slag
09 = klemming i vinsjer/spill
10 = klemming i wire/blokk
11 = klemming i romluke
12 = klemming i blokkpost
13 = klemming i davit
14 = truffet av fallende gjenstand
15 = kutt fra kniv
16 = huking av krok
17 = andre kutt/rifter
18 = tunge loft
19 = brann/eksplosjon
20 = kantring
21 = kollisjon/grunnstøting
22 = annet

*83. Var noen av de forhold som er nevnt på dette kortet
medvirkende da De ble skadet?

VIS KORT 7

KRYSS AV INNTIL 3 VIKTIGSTE MEDVIRKENDE FORHOLD.

1. 	 2. 	 3.
medvirkende forhold

546-547 548-549 550-551

1. skade

552-553 554-555 556-557

b. Følt Dem deprimert og nedfor, slik
at De ikke orket noen ting? 	 559

SPM. 85-86 STILLES TIL IO MED AVMERKING FOR "Ofte" ELLER
"av og til" PA MINST ETT AV SPM. 84 a-b. ANDRE GAR TIL
SPM. 87.

85. Forte ,disse plagene til nedsatt arbeidsevne eller vansker
i kontakten med andre mennesker? Vil De si i høy grad,
i noen grad eller i liten grad?

560

1 I høy grad

2 	 I noen grad

3 I 	 liten grad

86. Er forhold ved yrket med på å skape slike plager? Vil
De si i høy grad, i noen grad eller i liten grad?

561

1 I høy grad

2 I noen grad

3 I 	 liten grad

*87. Har De i løpet av de siste 6 måneder brukt beroligende
midler eller medisiner for nervene som ble forordnet av
lege? Vil De si jevnlig, av og til eller aldri?

562

Jevnlig

Av og til

Aldri

2

3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2.skade:

Kodeliste for medvirkende forhold:

støy
vibrasjon
dårlig belysning
kulde i alminnelighet
nedkjøling av hender
fuktige klær
eksos, gasser, kjemiske midler
store fartøybevegelser
vann på dekk
sjosproyt
glatt dekk
iset dekk
glatt leider
iset lei der
leider uten håndrekke
lav rekke på fartøy
overfylt dekk/liten plass
skarpe og kantede gjenstander på dekk
uskjermet utstyr
dårlig landgang
manglende landgang
uregelmessige måltider
lite sewn
lang arbeidstid
stort arbeidspress
dårlig vier
ensformig arbeid
andre forhold

88. Har De i løpet av de siste 6 mndr.
ofte, av og til eller aldri?

LES OPP

a. Vært plaget med mye oppstøt, ubehag
eller verk i øvre del av magen ... 563 I 	 1

b. Luft, mageknipe 	  564
•■■

C. Magesår 	
 

565

d. Hoste 	
 

566

e. Heshet 	  567 	

f. Hudplager, eksem 	
 

568
	 I I

g. Svimmelhet 	
 

569

h. Hodepine  
	

570 	

i. Dårlig matlyst 	
 

571 	

	Ofte Av ogti 	 1 	 Al dri

1 	 2 	 3



587 	

588 r-
589 	

590 F 
	 r----

591 r"	
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SPM. 89 STILLES TIL 10 MED AVMERKING FOR "ofte" ELLER
"av og til" PA MINST ETT AV ALTERNATIVENE I SPM. 88.
ANDRE GAR TIL SPM. 91.

89. Er forhold ved yrket med på å skape noen av disse
plagene? Vil De si i høy grad, i noen grad eller
liten  grad?

I høy grad 	 ----> 90

I noen grad -4 90

I liten grad -4 91

90. STILLES HVIS ID NEVNTE MER ENN EN PLAGE I SPM. 88.

Hvilken av de plagene De nevnte, mener De i *test
grad skyldes Deres arbeid?

573 

De neste spørsmålene tar opp ulykkesrisiko i forbindelse med
arbeidet som fisker og vernearbeid ombord.

93. Mener De at det er fare for arbeidsulykker i jobben Deres?
Vil De si i høy grad, i noen grad, vanligvis ikke eller
slett ikke?

586

1 	 Ja, i høy grad

2 	 Ja, i 	 noen grad

3 	 Nei, vanligvis ikke

4 	 Nei, slett ikke

94. Hvordan vil De vurdere risikoen for at skader og ulykker
skal oppstå ved de nedenfornevnte situasjoner, er det
stor risiko, middels risiko, eller liten risiko?

Stor Mi ddels Li ten
LES OPP
	

risiko risiko risiko

572

1

2

3

Oppstøt, ubehag eller verk i øvre del av magen

Luft, mageknip

Magesår

Hoste

Hes het

Hudplager, eksem

Svimmelhet

Hodepine

Dårlig matlyst

Setting av redskap 	

Trekking av redskap 	

Bearbeiding av fisken:
Bløgging, sløying, viderefor-
edling 	

Arbeid med vinsj og spill 	

Annet, spesifisér:

1

2

3

4

5

6

7

8

91. Har De i løpet av de siste 6 mndr. ofte, av og til eller
aldri vært plaget med smerter og/eller stivhet i følgende
kroppsdeler?

Av og
ti 1

2

Aldri

3
LES OPP

Hode 	

Nakken 	

Skuldre 	

Amene 	

Hender/fingre 	

Ryggen 	

Hoftene 	

Knærne 	

Leggene 	

Føttene 	

Muskler i hele kroppen 	

Ofte

574 	

575 ri
576

577

578

579

580

581

582

583

584

95. Bruker De noe av følgende utstyr:
eller aldri/sjelden under arbeid?

LES OPP

Flytevest 	

Overlevingsdrakt 	

Sikkerhetsliner 	

Hørselsvern 	

Hjelm 	

Vernesko 	

Annet verneutstyr, spesifisér:

Alltid, av og til

Alltid Av og

1 	 2

592 pi Ezi
593 [----- 	r- 

594

595

596

597 	

598 	

Aldri/
sjelden

3

SPM. 92 STILLES TIL IO MED AVMERKING FOR "Often ELLER
"Av og til' PA MINST ETT AV ALTERNATIVENE I SPM. 91.
ANDRE GAR TIL SPM. 93.

*92. Er forhold ved yrket med på å skape noen av disse
plagene? Vil De si i høy grad, i noen grad eller i
liten  grad?

585

I høy grad

I noen grad

I liten grad

1

2

3

96. Har De deltatt i verne- og sikkerhetskurs?

599

2

1 J a ----> 98

Nei 	 97

97 , Har De enske om å delta i slike kurs?

600

2

1 Ja

Nei



*103 	 hvor stor var inntekten Deres av fisket i 1980?

629-634

Kroner

*104. STILLES TIL 10 SOM ER GIFT/SAMBOENDE (SE SPM. 99).
ANDRE GAR TIL SPM. 106.

Har Deres ektefelle/samboer for tiden noe inntektsgivende
arbeid, enten heltidsarbeid ell er deltidsarbeid?

635

1

2

3

Nei 	 ---> 106

Ja, heltidsarbeid
(35 timer eller mer pr. uke) ---> 105

Ja, deltidsarbeid 	 105

a. over radio-
telefon 	  641

b. over telefon 	  642 r--1
C. pr. brev 	  643

*107. STILLES TIL TO SOM ER GIFT/SAMBOENDE OG/ELLER HAR BARN
UNDER 16 AR (SE SPM. 99 OG 106).

Hvor ofte har De vanligvis kontakt med den øvrige
familie den tid De er på fiske?

3-6
LES OPP 	 Hver ganger

dag 	 pr. uke

	1-2 	 1 gang
ganger hver
pr. uke 14. dag

2 	 3 	 4

Sjeld-
nere

5

LILlI

LI
108. STILLES TIL 10 SOM ER GIFT/SAMBOENDE (SPM. 102).

For hvert av de forhold jeg nå leser opp, ber vi Dem si
om det etter Deres mening utgjør et stort problem, et
visst problem eller ikke noe problem i det hele tatt for
De res ektefelle.

Stort
Pro-

LES OPP
	

blem

a. Usikker økonomi 	  644 ri1
645b. Utrygghet for ektefelles liv

C. Uregelmessig familieliv 	  646

LId. Alene om ansvar for hjem og barn 647

e. Liten omgang med familie og 	
648 Elvenner 	

f. Små muligheter ti 1 fri ti ds- 	
649 El 	 Ei 	akti vi teter 	

Et
visst
þ ro -
blem

2

Ei]

Ikke
noe
pro-
blem

3

20

98. Hvilke forhold synes De at det er viktigst d få gjort
noe med for at arbeids- og helsesituasjonen for fiskerne
skal kunne bedres? Det forutsettes at lønnsomheten vil
bli den samme som nå.

KRYSS AV OPPTIL 3 FORHOLD.

VIS KORT 8

1 

601 	 Større båter

602 	 Okt mekanisering av arbeidsprosessen

603 	 Mer fritid ombord

604 	 Kortere tid på fiske

605 	 Mindre arbeidspress

606 Bedre utstyr for den enkelte (klær, redskap m.m.)

607 	 Omlegging av kostholdet

608 Opplæring i arbeidsmetoder og arbeidsstillinger

609 Fysisk trening og trim

610 	 Bedre helsetjeneste

611 Annet, spesifisér:

102. Hvor stor var Deres nettoinntekt i 1980?
inntekt menes inntekten på selvangivelsen
men før skatten er trukket fra.

Med netto-
etter fradrag,  

623-628      

Kroner      

612-613
105. Hva er hans/hennes yrke?

FOR BYRAET I 9 I 9] 
Hovedyrke: 636-637

Y rkes-
kode

99. Vi skal til slutt stille noen få spørsmål om familien,
og om utdanning og inntekt.

Hva er Deres ekteskapelige status?

614
••■•••■••■■■■•

1  Ugift

2 	 Gi ft/samboende

3 	 Enke/enkemann

4 	 Skilt

5 Separert

100. Hvilken allmennutdanning har De fullført?

(KRYSS AV FOR HØYESTE UTDANNING)

615

1 	 7-årig folkeskole eller kortere

2 1-årig framhalds- eller fortsettelsesskole

3 2-årig framhalds- eller fortsettelsesskole

4 9-årig grunnskole

5 Folkehøgskole (ungdoms- eller fylkesskole)
1.års kurs

6 	 Real- eller middelskole, grunnskolens 10. 	 år
7 	 Folkehøgskole 2.års kurs

8 	 Artium eller eksamen ved  økonomisk gymnas

9 	 Uoppgitt eller ingen utdanning

101. Har De fullført noen faglig utdanning av minst
3 måneders varighet?

1

616 ri
1

Nei 	 102

617 	 Ja, maskinistskole

618 	 Ja, skipperskole

619 Ja, styrmannsskole

620 	 Ja, fiskerfagskole

621 	 Ja, fiskerihøgskole

622 • Ja, annet, spesifisér:

106. Har De noen barn under 16 år?

638

1 	 Nei, ingen barn

Ja

639-640

Antall barn under16



g. Helselag, sanitetsforening, Røde Kors
o.l 	  655

i• Borettslag, boligbyggelag, leieboer-
forening 	  658

I 

C. Politisk parti (også partipolitisk ung-
domslag og kvinneorganisasjon) 	  666

d. Kristelig eller religiøs forening (også
ungdoms- og kvinneorganisasjon) 	  667

e I drettsl ag/-foreni ng 	  668

I 	 I1. Lokal interessegruppe, miljøgruppe,
lokal aksjonsgruppe o.l 	 675

Ja
1

Nei
2

	l

I 	 I
I 	 I

•

••■••

E
660

661 E

109. Her har De en liste over ulike typer foreninger og
organisasjoner. Er De medlem av noen av disse?

VIS KORT 9 OG KRYSS AV FOR JA ELLER NEI.

a. Fagforening    650

b. Bransje-, nærings- eller yrkesorganisa-
sjon 	  651

C. Politisk parti (også partipolitisk ung-
domslag og kvinneorganisasjon) 	  652

d. Kristelig eller religiøs forening (også
ungdoms- og kvinneorganisasjon) 	  653

e. Idrettslag/-forening 	  654

h. Ungdomslag, pensjonistforening, for-
eldreforening 	  656

i. Musikkforening, korps, sangkor, teater-
gruppe o.l 	  657

k. Velforening 	  659

1. Lokal interessegruppe, miljøgruppe,
lokal aksjonsgruppe 0.1 	

m. Andre foreninger eller organisasjoner

110. Har De nå eller tidligere hatt very i kommunestyre,
fylkesting eller andre kommunale eller fylkeskommunale
styrer eller utvalg?

HVIS ID HAR VERV BADE NA OG TIDLIGERE, KRYSS AV FOR
"JA, HAR NA".

662

1 	 Ja, har nå

2 	 Ja, tidligere 663

3 	 Nei FOR BYRAET 9

111. STILLES TIL 10 	 EKTEFELLE HVIS IO ER GIFT/SAMBOENDE
(SPM. 102).

Her har De en liste over ulike typer foreninger og
organisasjoner. Er De medlem av noen av disse?

VIS KORT 9 OG KRYSS AV FOR JA ELLER NEI 	 Ja

a Fagforening 	  664 F.--

b. Bransje-, nærings- eller yrkesorganisa-
sjon 	  665 	

f. Kvi nneorgani s asj on , h usmorl ag , bon de-
kvinnelag, kvinnesaksforening 	  669 Ei 	

g. Helselag, sanitetsforening, Røde kors
o.l 	  670 En 	

h. Ungdomslag, pensjonistforening, for-
el dreforening 	  671 Ej 	

i Musikkforening, korps, sangkor, teater-
gruppe  	 672 I	 I

j. Borettslag, boligbyggelag, leieboer-
forening 	  673 ri

k. Vel forening 	  674 ri

m. Andre foreninger eller organisasjoner, 	 676

spesi fisér

Nei
2

fl
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IO's adresse:
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16-17

Frafallsgrunn:	 02 [:: IO nekter

O3 	 er kortvarig syk

04	 IO er langvarig syk
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12 EZI Andre grunner, spesifiser

Antall ganger IC) er kontaktet: Ved personlig besøk

ED Over telefon

Sted
	 Dag mnd
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I. INNLEDNING - BAKGRUNN OG FORMAL

Mye tyder på at fiskerne har et spesielt hardt arbeidsmiljø, som bl.a.

kau gi uLslag i sykelighet og ulike arbeidsskader. Norges Fiskarlag onsker a
intensivere arbeidet med å skape bedre helse og arbeidsforhold for fiskerne.

I denne forbindelse er det oppnevnt et eget utvalg (Eilertsen-utvalget) som

har fått dette som hovedoppgave. Foruten å fremme forslag til konkrete tiltak

som skal settes i verk, har utvalget sett det som en viktig oppgave a motiveie
og aktivisere lokallagene i Norges Fiskarlag og de enkelte fiskere, i arbeidet

for A bedre helse og arbeidsforholdene.

Som et ledd i dette arbeidet ble det vedtatt a sette i gang en omfat

tende kartlegging av fiskernes helse og arbeidsforhold. Et hovedformål med

undersøkelsen er å skaffe til veie kunnskap om hvilke typer helseproblemer

fiskerne strir med, oghvorutbredt de forskjellige problemene er. Videre vil
	 410

det være en viktig oppgave A belyse hvordan faktorer i arbeidsmiljøet kan få

helsemessige konsekvenser. En nsker også A få svar på hvilke tiltak fiskerne

selv mener er viktigst A gjennomføre for A bedre helse og arbeidsforholdene.

Undersøkelsen er lagt opp slik at det er mulig a sammenligne fiske med

andre yrker når det gjelder forekomsten av yrkessykdommer/arbeidsskader og

arbeidsbelastninger. Mange av spørsmålene om helse og arbeidsforhold er derfor

utformet slik at det skal bli mulig A sammenligne med med resultatene fra helse-

undersøkelsen 1975 og levekårsundersøkelsen i 1980.

Eilertsen-utvalget har også foreslått at resultatene fra undersøkelsen

skal brukes i debattopplegg i lokallagene og i en informasjonskampanje overfor

fiskerne. PA denne maten vil en prOve i større grad a få fiskerne selv til a
aktivisere seg i arbeidet med A skape bedre helse og arbeidsforhold innen

fiskeryrket.
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II. BYRÅETS MEDVIRKNING I UNDERSØKELSEN

Den undersøkelsen som De nå skal være med på, gjennomføres i regi av

StatistisK Sentralbyrå, dvs. som en av Byråets undersøkelser. Planleggingen

av undersøkelsen har skjedd i samarbeid mellom Fiskeriteknologisk forsknings-

institutt og Byrået. Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt har stått for ut-

formingen av undersøkelsens formål og problemstillinger, og har bidratt med

sin spesialkunnskap på feltet. Byrået har bidratt med sine erfaringer med opp-

legg av intervjuundersøkelser.

Byrået skal foreta innsamlingen av data til undersøkelsen, og skal også

stå for arbeidet med a kode, dataoverfOre og kontrollere materialet for feil.

Den videre analyse av resultatene og presentasjonen av disse, vil skje ved

Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt.

Instituttet og eventuelle andre utenfor Byrået som får tilgang til

databånd fra undersøkelsen vil bare få tilgang til anonymiserte databånd.

Alle opplysninger som kan identifisere personene som har gitt opplysninger

vil were fjernet fra disse databåndene. Det gjelder f.eks. fødselsnummer,

kommunenr., utvalgsområdenr. og båtens registreringsmerke.

I 10-brevet blir det pekt på at en muligens vil koble undersøkelsen

med opplysninger i fiskeritellingen og i fiskermanntallet. Hvis dette blir

aktuelt vil sammenkoblingen bli foretatt i Byrået, og databånd med opplysninger

fra undersøkelsen og disse registrene som utleveres til oppdragsgiver eller

andre utenfor Byrået, vil bare bli utlevert i anonymisert form.

De utfylte skjemaene vil ikke bli tilgjengelige, verken for Fiskri-,
teknologisk forskningsinstitutt eller andre personer eller institusjoner uten-

for Byrået.

411 	 I 10-brevet fra Byrået blir det nevnt at databånd med opplysninger fra

undersøkelsen inntil 1986 vil bli oppbevart i identifiserbar form i Byrået og

først deretter bli anonymisert. Bakgrunnen for)dette er at oppdragsgiver ønsker

a holde muligheten åpen for A foreta en oppfølgingsundersøkelse på et  seinere

tidspunkt. På nåværende tidspunkt finnes imidlertid ingen konkrete planer om

noen oppfølgingsundersøkelse.



III. GJENNOMFORINGEN AV FELTARBEIDET

1. Utvalg 

Det er trukket et utvalg på ca. 1 200 personer i 26 kommuner. Utvalget

er trukket av Garantikassen for loddefiskere.

Fiskermantallet skal omfatte personer som er bosatt i kommunen og er

fylt 15 Arvedmanntallårets begynnelse og som

- er fiskere som har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som næring
alene eller sammen med annen næring

- er mannskap på fiske- og fangstfartøy selv om vedkommende ikke deltar
i selve fangsten.

Personer som blir tatt oppi fiskermanntallet får en rekke ulike rettig-

heter, f.eks. i spesielle trygde- og pensjonsordninger, avgiftsfri bensin og

kvotetildelingvedregulert fiske.

Utvalget er trukket fra den del av fiskermanntallet som har fiske eller

fangst som hovednæring (blad B). Videre har en bare trukket blant personer

som er under 67 Ar.

Etter at utvalget ble trukket har en gjennomgått utvalgslisten og  strøket

personer som ikke oppfyller betingelsene for a komme med i utvalget ifølge ajour-

førte opplysninger for 1980.

Til tross for denne ajourfOring kan det forekomne at De treffer på per-

soner i utvalget som har sluttet som fiskere, som f.eks. er gått over i annet

yrke, eller er gått av med pensjon. Dette markeres da i spm. I. Dersom de ved

kontakt med IO over telefon får opplyst at IO er sluttet som fisker, ber vi

Dem stille spOrsmål 1 (om 10 har hatt arbeid som fisker de siste 12 måneder).

Hvis IO svarer NEI, føres dette inn på skjemaet, og De trenger da ikke oppsøke

IO. Hvis 10 har hatt arbeid som fisker siste 12 måneder, skal de foreta inter-

vjubesOk.

Vi vil sende et spesielt I0-brev til foreldrene til IO som ikke har

fylt 18 år innen intervjutidspunktet. Der spør vi om tillatelse til A foreta

intervjuet.

2. Flytting. Flyttemeldinpskjema 

IO SOM ER FLYTTET SKAL IKKE ERSTATTES I DENNE UNDERSØKELSEN1
...00...*•110.0111,1=1.

Det er utarbeidd et eget skjema om flytting. Vi ber dere huske å fylle

ut rubrikkene i øverste høyre hjørne på flyttemeldingsskjemaet.

Dersom De skulle treffe på et TO som er flyttet fra adressen som er

oppført i 10-'listen, forsøker De fOrst om De kan få opplyst den nye adressen pi

stedet, fra tidligere naboer e.1., og fører denne opp i flyttemeldingen, som i

alle tilfelle må sendes til oss så snart som mulig.

Dersom IO er flyttet til en annen adresse i kommunen oppsøker De selv TO

på den nye adressen og sender ikke inn flyttemeldingsskjema.
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3. BesOksperiode, gjenbesøk

BesOksperioden er fra og med 15. juni til og med 11. september 1981.

Oppdragsgiver har stilt som betingelse at en ikke foretar intervjuing

med interviueresomer kjent i kommunen. Ved intervjuing i Byråets utvalgsom-

råder kan vi altså ikke bruke disse utvalgsområdenes intervjuere. Ettersom en

stor del av intervjuingen til denne undersøkelsen vil skje utenfor våre vanlige

utvalgsområder, blir det svart viktig at dere legger en del arbeid i A forberede

reisene, og så langt det er mulig får avtaler om intervju med IO på forhånd.

Det gjelder både 1. gangs besOk og eventuelle gjenbesøk.

Om nødvendig kan De foreta inntil 2 gjenbesøk (3 besOk i alt). Dersom

utgiftene ved gjenbesøk til enkelt-I0 bli store, ber vi dere kontakte oss for

eventuell godkjenning av de utgiftene som vil påløpe.

4. Innsending av de fOrste intervjuskjema

Vi ber Dem sende inne skjema for de første 2-3 intervjuene som De tar.

Send dem så tidlig som mulig. Fortsett imidlertid intervjuingen etter at De

har sendt inn de fOrste skjemaene. Dere må ikke vente med videre intervjuing

til dere har fått eventuelle reaksjoner på de fOrste intervjuene. Dersom det

er spesielle forhold ved skjema, spørsmål m.v. som De nsker a få avklart før

De fortsetter arbeidet, ber vi Dem kontakte oss direkte over telefon. Men

undersøk fOrst om det står noe om det i instruksen!

5. Tilleggsskjema for syketilfelle 

Ver omhyggelig med a fylle ut identifikasjonsopplysningene på tilleggs-

skjemaet. Tilleggsskjemaet legges inn i hovedskjemaet og sendes sammen med dette.

IV. INSTRUKS TIL DE ENKELTE SPORSMAL

Forside 

TettbLad/s2redtbad strOk

BostedsstrOket bestemmes uten hensyn til om stedet administrativt til-

hører en bykommune eller herredskommune.

Til spredtbygd strOk regnes, foruten all spredt bosetting, også husklyng-

er med færre enn 200 bosatte. Også i bykommuner som Oslo, Bergen, Trondheim,

Stavanger, Troms0 m.fl. finnes spredtbygde strOk.

Med tettsted menes et område med minst 200 bosatte og der aystanden

mellom husene - som regel - ikke overstiger 50 meter.
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S2m...._1 Fiskermanntallet som utvalget er trukket fra, er ajourfOrt med opplys-

ninger som gjelder 1980. Det kan derfor ikke utelukkes at noen få personer

utvalget ikke har vært aktive fiskere i de siste 12 måneder.

Bare personer som ikke har hatt arbeid pa fiskebåt i det hele tatt de

siste 12 måneder skal svare nei og ayslutte intervjuet. Kolonne 35 skal bare

fylles ut hvis 10 har hatt arbeid på fiskebat de siste 12 måneder, og det fram-

går i lOpet av intervjuet at 10 har sluttet som  fisker.

Spm. 2 Fiskere kan i tillegg til a arbeide på en større båt, ha en sjark som... =MD OM

de driver mellom hovedsesongene. Ví Onsker opplysninger om den båten som var

viktigste arbeidsplass og om arbeidsforholdene på denne. Som viktigste arbeids-

glass regnes den som gir stOrst inntekt for fiskeren. I spm. 39 tas imidlertid

med all slags fiske.

Dersom mannskapsstOrrelsen varierer, nsker vi oppgitt den mannskaps-

størrelsen baten hadde lengst tid de siste 12 måneder.

S2m1_4 Hvis IC) ikke kjenner det nOyaktige tallet, forsøk å få et omtrentlig

tall.

I dette spOrsmålet og de følgende som gjelder båt og arbeidsforhold

gjelder spørsmålene den båten de arbeider pa nå eller - hvis 10 ikke tilhOrer

noen bestemt båt for tiden - den båten 10 arbeidet på sist. Vi ber Dem i slike

tilfelle om å tilpasse spOrsmålsformuleringen.

Spm....6 Hvis 10 i en tidligere periode har hatt arbeid på den båten der han

arbeider na, ønsker vi A få oppgitt det året da 10 begynte på den nåværende

båten "siste gang".

S2m._7 Hvis 10 har arbeidet på samme bat  flere gangerde siste 10 år avbrutt av

arbeid på Andre båter, regnes gjentatt arbeid på 4n båt bare som én bat.

Antall år 10 har hatt arbeid på baten omfatter totalt antall år pa
båten, også fOr 1971, medregnet alle perioder 10 har hatt arbeid på båten.

Båtens lengde oppgis i norske fot. 

am...9 Hvis 10 har eller har hatt et annet yrke ved siden av yrket som fisker,

f.eks. drevet et gårdsbruk, skal dette yrket regnes som hovedyrke hvis det et

år har gitt større inntekt enn fiskeryrket det året. 10 skal i så fall svare JA.
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Spm. 10 For opp siste gang IO sluttet i et annet yrke enn sitt nåværende yrke

som fisker. Hvis IO har et yrke ved siden av fiskeryrket som IO regner som

ditt hovedyrke, skriver De dette i spm. 10 og lar ruten for ar stå blank.

22m1_14 ForsOk a komne fram til et så godt anslag som mulig. Unngå sa langt

det er mulig å skrive "Vet ikke".

Spm. 15 Oppgi lengden i norske fot. 

S2m. 17 Registreringsmerket består av bokstaver, et tall, og bokstaver. De

fOrste bokstavene betegner fylke, de siste bokstavene betegner kommune.

Shelterdekk er et overbygget arbeidsdekk.

411 	2:.12 Det vi sikter til når vi spOr om "båtens sjOegenskaper når det gjelder

behagelighet", er om båten har slike sjOegenskaper at dens bevelelse i sjøen

oppleves som behagelig. Det siktes altså ikke til hvor komfortabel f.eks.

båtens innredning er.

S2m...24228 I disse spørsmålene spOr vi om de forhold IO VANLIGVIS arbeider

under, ikke forhold som IO av og til er utsatt for. Med VANLIGVIS mener vi

omtrent hver eneste arbeidsdag. 

Arbeidsforholdene vil i mange tilfelle yam svært forskjellige når båten

er på vei til eller fra fiskefeltet og når det drives fiske. Vi er interessert

i a få en beskrivelse av IO's vanlige arbeidsforhold når IO er på fiske, utenom

de perioder da båten er på vei til eller fra fiskefeltet.

!II 	 Spm...24 Hensikten med disse spørsmål er å kunne samnenlike det fysiske arbeids-

miljOet_forfiskerne og den yrkesaktive befolkning ellers. Spørsmålene er iden,=

tiske.medspOrsmål som ble stilt i levekårsundersøkelsen 1980.

Noen av spørsmålene kan virke unOdvendige for visse grupper av fiskere.

Svarene er imidlertid ikke like opplagte for alle kategorier av personer som

arbeider på en fiskebåt, spesielt ikke når en spOr om de vanlige arbeidsforhold.

Når det gjelder spørsmål om kulde, som naturligvis varierer med sesong,

ber vi IO vurdere om han mesteparten av tiden han arbeidet på fiskebåt de siste

12 manederl arbeidet i temperaturer under 4. 10
oC, eller ikke.

S2m....31 Stamping er bevegelser i båtens lengderetning der baugen hever og

senker seg.

Hiving er bevegelser der hele båtens horisontalplan beveger seg opp og

ned. Båtens tyngdepunkt beveger seg ved hiving opp og ned, mens det ved

st4mping ligger tilnærmet stille.
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S2m. 35 Vi spør her om arbeidstempo, ikke om arbeidsmengde. Selv om stor ar-

beidsmengde ofte kan fOre til hOyt arbeidstempo, er vi ikke her interessert i

om 10 i og for seg har mye g gjOre, men om de selv kan bestemne hvor fort de

vil arbeide.

Sou. 39 Her skal alt arbeid på fiskebat i 1980 registreres (MERK: ikke siste

12 måneder). pa en linje fOrer De opp en eller flere fisketurer som foregår

i en sammenhengende periode med samme bat til samme type fiskefelt og med

samme driftsform. Hvis en fisker bare har drevet med kystfiske utenfor bo-

stedet sitt, med en bestemt type fiske en hel sesong, blir dette fOrt inn på

én linje. Det er altså ikke nødvendigvisdenenkelt tur som fOres'opp.

Hvis det ikke er plass for alle turer i skjemaet, registrer De i

skjemaet de turer/perioder som ga fiskeren stOrst inntekt.

S2m. 40 Vi er her interessert i hvor mange ar 10 har vært fisker, på heltid,

eller deltid, som hoved- eller biyrke. (Det er altså ikke  spørsmål om årsverk.)

Perioder da 10 ikke drev med fiske i det hele tatt regnes naturligvis ikke med.

S2m....47 Det vi tenker på med alternativet "hadde godt rykte som fiskerbat", er

at baten/skipperen gjør gode fangster.

S2m. 48 Fra samme sted som IO,bOr vanligvis bety at de i hvert fall bor i

samme kom me.

SEEL. 49 Undersøkelsesperioden eller 14-dagers-perioden er 14 dager regnet bak-

over fra og med intervjudagen. UNNTAK: hvis De tidligere forgjeves har for-

søkt å oppnå intervju med 10, og grunnen til manglende intervju var at 10 var

syk, skal De regne undersOkelsesperioden som 14 dager regnet bakover fra og

med fOrste besOksdag, eller kontaktdag.

Bruk kalenderen for a finne undersOkelsesperioden for den enkelte.

Grunnen til denne regel, som kan synes merkelig, er at årsaken til at

intervju ikke oppnås er sykdom. Særlig vil det were vanskelig å oppnå intervju

med enslige som er syke. Skulle undersOkelsesperioden i slike tilfelle bestem-

mes etter selve intervjudagen, da  vedkommende kanskje har vært frisk i flere

dager, ville en ikke få et riktig bilde av sykeligheten i befolkningen.

En person regnes a ha "nedsatt aktivitet i sine daglige gjOremål" når

han/hun på grunn av sykdom, skade eller lidelse ikke er i stand til a utfOre

arbeid i eller utenfor hjemmet pa den måten som er vanlia_fpr 
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S2m. 50 Det kan være flere sykdommer, skader, lidelser som er  årsak til at 10

har vært sengeliggende eller hatt nedsatt aktivitet i perioden. To eller flere

forskjellige syketilfelle kan ha opptrådt samtidig, eller til forskjellig tid

i perioden. Vi vil gjerne ha med alle syketilfellene, bortsett fra de som er

helt bagatellmessige.

Begynn med det syketilfelle som antakelig var viktigste årsak til senge-

leie/nedsatt aktivitet og noter svaret (navnet på sykdommen/skaden/lidelsen)

under 50A (f.eks. halsesyke) og still så alle de 7 spørsmålene som fOlger etter.

Deretter fortsetter De med spm. 50 (forts.) og spOr , om det var andre

årsaker (dvs. andre sykdommer, skader, lidelser) som gjorde at 10 var senge-

liggende/hadde nedsatt aktivitet i perioden. Hvis sa var tilfelle, noterer De

svaret under 50B, overfOrer dette til "Tilleggsskjema for syketilfelle" og

stiller alle de 7 standardspOrsmalene der. så gar de tilbake til personskjemaet
410 	 og spirs nok en gang (50 forts.) og gjentar eventuelt hele rutinen.

Det er viktig at bade De selv og 10 er klar over hvilken årsak, dvs.

hvilket syketilfelle, De spOr om under hvert av spm. 50A, 50B og 50C.

SEm...50/2 (i personskjema og på tilleggsskjema). Hvis personen har vært inn-

lagt i helseinstitusjon skal det regnes som legekontakt.

S2%_50/4 Med fysikalsk behandling menes massasje, sykegynmastikk, kortbOlge-

behandling m.v. på fysikalsk institutt eller annet behandlingssted. Behand-

lingen gis av fysioterapeuter eller mensendieckgynmas ter.

S2m.._50/7 Det vil vanligvis være den ytre (synlige) kroppsdel det skal krysses

for. Skulle 10 legge vekt på indre organer, skal det for lunger og hjerte

40
	

krysses ved "Bryst". For lever, nyrer, milt o.l. ved "Mage, underliv".

Spm. 51 Det siktes her til alle typer kontakt 10 kan ha hatt i 14-dagers

perioden	 grunn av sykdom, skade eller lidelse. Kontakten kan ha skjedd pr.

telefon, ved besk hos lege, i poliklinikk e.1., eller ved besk hjemme av

lege, hjemmesykepleier m.v. 10 kan ha vært innlagt i sykehus eller annen helse-

institusjon, vært til fysikalsk eller annen behandling, oppsOkt homOopat eller

andre. for A få hjelp.

Når det gjelder telefonkontakt med lege, regner vi at det er den syke

selv som har hatt kontakten, uansett hvem som har snakket med legen om det

aktuelle syketilfelle.
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S2m. 52 Hvis den eller de kontakter IO har hatt i perioden skyldes flere syke-

tilfelle som kan skilles fra hverander, skal ett av tilfellene (helst det mest

alvorlige) føres opp under 52A og de andre henholdsvis under 52B og 52C.

For det fOrste (viktigste) syketilfelle noteres svarene på personskje -

maet (spm. 52A, 1-7). Er det flere tilfelle, må det brukes tilleggsskjema.

Spm. 53 Med legemidler (medisiner) menes stoffer, droger eller preparater som

brukes for a forebygge, lege eller lindre sykdom eller smerte. Disse varer fås

bare kjøpt i apotek eller medisinutsalg, noen av dem uten resept. Men ikke

alle varer kjøpt i apotek skal regnes som legemidler, f.eks. ikke kosmetiske

midler, tannkrem, vaselin, bandasjer, heftplaster, barnemat o.l. Ta heller ikke

med tran, vitaminer og vanlige styrkemedisiner.

IO's bruk av legemidler i perioden kan ha hatt flere årsaker. Det er

plass på personskjemaet til svar pa standardspOrsmålene for to årsaker (syke-

tilfelle). Oppgir IO flere, mg det brukes tilleggsskjema.

Spm. 55 Med sykdom, skade eller lidelse av varig natur menes1st
a) alle medfOdte lidelser (f.eks. blind fra fOdselen, cerebral parese

eller annen lidelse som skyldes medfødt hjerneskade, psykisk ut-
viklingshemmet osv.).

b) sykdom, skade eller lidelse som kan ha oppstatt - for lenge siden og
som IO fortsatt har, selv om tilfellet ikke har vært til ekstra
plage i undersOkelsesperioden (f.eks. astma, sykkersyke, ledd-
gikt osv.).

Spm....56 For å få registrert så mange som mulig av disse varige lidelser, skal

De, etter å ha notert svarene på tilfelle IO selv nevner, vise kort 3. De leser

samtidig høyt alt som står pa kortet. Dersom dette fOrer til at flere tilfelle

nevnes, må IO intervjues også om disse.

Hvis IO bare nevner ett eller to syketilfelle, skal svarene skrives

på personskjemaet (56A og 56B med standardspm. 1-7). Hvis flere nevnes, må

tilleggsskjema brukes.

Dersom 10 svarer 'Nei" pa spm. 55, skal De allikevel la IO se kortet.

S2m. 57 Det er her spOrsmål om IO mener at de sykdommene han har, kan fOres

tilbake til de arbeidsforhold IO arbeider eller har arbeidet under. Vi  ønsker

ikke en generell vurdering av sykdommer og arbeidsforhold.

S2m.1_59 Hensikten med spørsmålet er å få svar på om den eller de sykdommer IO

har, medfører at han/hun har nedsatt arbeidsevne. Vi tenker da på langvarige,

eventuelt permanent nedsatt arbeidsevne. MidlertidiantL2ttartftidEem, der
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10 regner med a få full arbeidsevne og beholde denne i den nærmeste framtid,

skal ikke regnes med.

Visse sykdommer fOrer bare i perioder til nedsatt arbeidsevne. Dersom

periodevis nedsatt arbeidsevne regnes A være et varig fenomen, skal det be-

traktes som nedsatt arbeidsevne.

Hvis IO har sluttet i arbeid på grunn av dårlig helse, eller har ned-

satt arbeidstid på grunn av dårlig helse, skal det regnes for nedsatt arbeids-

evne, uansett om IO får uførepensjon eller ikke (I0 avgjør selv om arbeidsevnen

er mye eller noe nedsatt).

Hvis IO på grunn av varig sykdom har vært nOdt til a skifte arbeid,

men IO mener at hans arbeidsevne er tilstrekkelig for det nye arbeid, 10

ikke betraktet det nye arbeid som dårligere enn det forrige verken m.h.t. lOnn

410 	 eller arbeidsforhold forOvrig, kodes "Ikke i det hele tatt". Har sykdommen

medført overgang til dårligere arbeid, skal det merkes av for nedsatt arbeids-

evne.

Det er viktj at vi far oppgitt arbeidsdager. Hvis IO svarer 2 uker

skal De altså ikke uten videre skrive 14 dager, bare tallet på selve arbeids-

dagene.

S2m. 69 Hvis IO har problemer med a oppgi hvor mange hjemmerullede sigaretter

han/hun rykte eller ryker daglig, kan De be IO oppgi mengden av tobakk og

notere den.

F.eks. "I0 bruker en pakke (50 gram) rulletobakk på 5 dager" eller

"I0 bruker ca. halvannen pakke (75 gram) rulletobakk pr. uke?.

411 	 S2m. 73 Som "meget sjelden" regnes svar som "ved spesielle anledninger", "i

stOrre selskaper" o.l.

Som "Av og til" regnes f.eks. "bare lOrdag og søndag" "et glass 01 til

søndagsmiddagen" o.l.

Sam. 75 Vær oppmerksom på at vi spOr om arbeidsdager, ikke om tallet på dager/

uker IO var syk alt i alt. Hvis IO svarer at han vær fraværende 4 uker,

spOr De om hvor mange arbeidsdager dette blir.

Spm,L76 Hvis IO ble skadet flere ganger i 1980, krysser De av for JA dersom

minst én av skadene skjedde mens 10 arbeidet i sitt yrke som fisker.

Spm:_77 De gir her en beskrivelse av skaden på samme måte som i spm. 50-56.

Bare skader som har skjedd i IO's arbeid som fisker skal registreres.
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Sul. 78-83 De opplysninger som blir gitt om "1 skade" ma gjelde den skaden

som er oppgit som 1. skade i spm. 77. Tilsvarende for 2. skade.

Spm. 82 For 1. skade fOrer De koden for årsak som står til venstre i kodelisten

for årsak inn i rubrikken for årsaken til 1. skade (kolonne 542-543). Til -

svarende for eventuell 2. skade. Hvis IO nevner flere årsaker, spOr om den år

saken som fOrte til stOrst skade.

SE% 83 Om utfylling se veiledning til spm. 82. Hvis IO oppgir mindre enn

3 medvirkende forhold, fyller De ut rubrikken for 1. medvirkende forhold fOrst,

dernest 2. forhold.

Hvis IO nevner f.eks. 3medvirkende forhold spiller det ingen rolle

hvilket som blir registrert som 1., 2. eller 3. forhold. Det trenger ikke være

slik at f.eks. 1. forhold er viktigere enn 2. og 3. forhold.

Disse spOrsmålene har til hensikt å registrere nervøse plager. Slike

nervøse plager som vi spOr om her, trenger pa ingen mate å være uttrykk for

"psykisk sykdom" i strengere betydning. De kan også være utlOst av konkrete

begivenheter, f.eks. skilsmisse eller dødsfall i familien.

Hvis IO skurle være betenkt på a svare (det er ikke var erfaríng), kan

De peke på at det er forholdsvis uskyldige plager som en ganske stor del av

befolkningen har (20-30 prosent). De kan naturligvis ogsåforsikreomanonymitet.

S2m..__87 Ned "Jevnlig" mener vi også bruk som bare skjer i perioder, men

stadig tilbakevendende.

S0.1_92 Hvis flere plager ble nevnt i spm. 91 ber de IO svare for den plagen

som et sterkest påvirket av yrket.

S2m. 103 Vi tenker her på den samlede lOnns- og/eller næringsinntekt av IO's

arbeid som fisker, og som IO har Urt opp på selvangivelsen for 1980. Det er

inntekten som er grunnlag for beregning av pensjonsgivende inntekt. Det er alt-

så bruttoinntektens fr alle fradrag av IO's virksomhet som fisker vi skal

ha.

Dersom 10 er i tvil om det nøyaktige bel0p, skal De ikke bruke mye tid

på å finne fram til dette. Be IO anslåden_omtrentlige stOrrelsen av belOpet.

Unngå i det lengste å akseptere et "Vet ikke" fra IO.

Dersom IO nekter A svare skriver De dette på skjemaet.

S2m. 104

Hvis IO's ektefelle har hatt sesongarbeid de siste 12 månedene som 10

betrakter_somfast, skal spOrsmålet besvares med JA selv om ektefellen på inter-

vjutidspunktet ikke utfOrer noe arbeid.
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S2m. 107 Under pkt. a (radiotelefon) regner vi alt kommunikasjonsutstyr som

gir mulighet for kontakt med familien fra baten.
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