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Invitasjon til å delta i intervju 
i forbindelse med Scandinavian Star 

Vi inviterer deg til å delta i kartleggingen av livskvalitet og helse hos norske overlevende og etterlatte 
etter brannen på Scandinavian Star i 1990. 

Stortinget har oppnevnt en uavhengig kommisjon som skal granske brannen på Scandinavian Star. 
Kommisjonen har gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) mandat til å 
gjennomføre en systematisk kartlegging av overlevende og etterlatte. Vi håper du vil bli med på en 
samtale om det du har opplevd, selv så mange år etter brannen. 

Hensikten med kartleggingen er å få en samlet oversikt over erfaringer knyttet til selve brannen og tiden 
etter, hvilke tiltak overlevende og etterlatte har fått tilbud om og hvordan disse tiltakene opplevdes, samt 
bruk av helsetjenester og nåværende helse og livskvalitet. 

Vi sender dette brevet til personer som er oppført på navnelisten vi har mottatt fra kommisjonen. Vi har 
forsøkt å sikre at navnelisten er korrekt. Dersom du mot all formodning ikke er en av de berørte av 
ulykken, beklager vi denne henvendelsen på det sterkeste, og ber deg samtidig melde fra om dette til 
NKVTS til scandinavianstar@nkvts.no  eller sende SMS/ringe til prosjekttelefonen vår: 920 93 117. 

Om kort tid vil en medarbeider i prosjektet kontakte deg på telefon. Nummeret vi har til deg er 21913080. 
Vennligst gi beskjed om dette nummeret ikke er riktig. Når du blir oppringt, vil du bli spurt om du ønsker 
å delta i intervju. Dersom du ønsker å delta, avtales et tidspunkt som passer for deg. Intervjuet kan gjøres 
hos NKVTS i Nydalen i Oslo på dag- eller kveldstid, på et kontor i regionen du bor eller hjemme hos deg. 
Dine svar er konfidensielle og vil ikke oppbevares sammen med navnet ditt. Medarbeiderne har 
taushetsplikt. 

Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet kan du reservere deg ved å sende en epost til 
scandinavianstar@nkvts.no  eller ringe/sende SMS til 920 93 117 innen en uke etter at du har mottatt dette 
brevet. Dersom du har behov for å snakke med noen i etterkant av intervjuet, vil du få tilbud om dette 
under samtalen. Mer informasjon finner du på baksiden av dette brevet og på www.nkvts.no. 

Jo flere som svarer, desto større tiltro kan vi ha til resultatene. Det betyr at alle deltakere er like viktige, 
uavhengig av hvilke erfaringer de har knyttet til Scandinavian Star. Vi håper du vil delta! 
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Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

Utdypende opplysninger om undersøkelsen 

Hva vil vi spørre om? 
I intervjuet vil vi spørre om hvordan du opplevde brannen, tiden etter brannen og hvordan du har det nå. 
Vi er også interessert i hva slags oppfølging du fikk av det offentlige etter katastrofen, og i hvilken grad 
du har vært fornøyd med disse. I intervjuet stilles både åpne spørsmål og mer strukturerte spørsmål med 
svaralternativer. Intervjuet vil vare i cirka en og en halv til to timer, avhengig av hvor mye du ønsker å 
fortelle. Du trenger ikke svare på alle spørsmål dersom du ikke ønsker det. 

Hva skjer med informasjonen om deg? 
Når vi ringer deg for å avtale en intervjutid, registreres et tilfeldig løpenummer som din identifikasjon, og 
ditt navn og adresse vil ikke oppbevares sammen med svarene du gir. Intervjuerne og alle andre som 
arbeider med studien har taushetsplikt, og vil ikke ha tilgang til navn eller annen person-identifiserbar 
informasjon. Når resultatene offentliggjøres i rapporten til kommisjonen, vil ingen enkeltpersoner kunne 
gjenkjennes. 

Om nytten av studien 
Den enkelte deltaker vil ikke ha direkte nytte av kartleggingen. Kartleggingen vil inngå som ledd i 
arbeidet til Stortingets granskningskommisjon, og vil slik komme til nytte for det norske samfunn. 
Resultatene vil danne grunnlag for planlegging av ivaretakende tiltak etter fremtidige katastrofer. 

Om bruk av resultatene 
NKVTS vil 1. mars 2017 levere en rapport til kommisjonen, som vil bruke denne i sin sluttrapport. 
Rapporten fra NKVTS vil senere offentliggjøres og gjøres tilgjengelig på våre nettsider nkvts.no. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta. De som vil intervjues, vil bli bedt om å skrive under på at de deltar frivillig og er 
informert om undersøkelsen. Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke deg på epost til 
scandinavianstargnkvts.no eller tlf: 920 93 117. Dersom du ønsker å trekke deg, vil alle data om deg bli 
slettet. 

Mer informasjon 
På NKVTS' internettsider nkvts.no  finner du ytterligere informasjon om denne kartleggingen samt 
generell informasjon om NKVTS. Dersom du har spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Siri Thoresen: 
siri.thoresen@nkvts.no  eller prosjektkoordinator Anne Lie Andreassen alandreassennkvts.no.  Etter at 
kommisjonen har gitt sin uttalelse, vil NKVTS sin rapport legges ut i fulltekst på nkvts.no, og vi vil sende 
en kort orientering om de viktigste resultatene til de som deltar. 
Undersøkelsen er finansiert av Stortinget. 
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