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Forkortelse / begrep Forkortelse Statistisk symbol Forklaring 
Populasjon Utvalg 

Minste varians 
forventningsrett estimat  MVUE   

Antatt beste estimatet for aritmetisk 
middelverdi til den samlede 
populasjonen av 
eksponeringsmålinger. For 
normalfordelte data er dette �̅�	, for 
log-normalfordelte data er dette 
𝑒𝑥𝑝&' ∙ 𝑠𝑢𝑚	(𝑣., 𝑣0, 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4) 
(benyttet i excel arket YH-HJELP). 

Aritmetisk middelverdi  AM 𝐸(𝑋),
𝜇9 �̅� Summen av en rekke tall delt på 

antall tall. 

Eadd    

Summasjonsformel benyttes på 
samtidig kjemisk eksponering, med 
lignende effekter (f.eks. 
løsemiddelskade). NB! 
Grenseverdiene er normalt satt ut 
fra mest kritisk endepunkt av f.eks. 
kreft, reproduksjonsskade, 
nevrologiske effekter, astma / 
allergi, irritasjon. 

Eindeks    Summasjonsformel benyttet på 
«all» samtidig kjemisk eksponering. 

Emisjonsmåling    
Måling tatt nær emisjonskilden for å 
beskrive kilden - også kalt 
kildestyrkemåling. 

Estimert Øvre 
Konsentrasjon  EØK   

Den høyeste konsentrasjon som kan 
forekomme, basert på beregninger 
med utgangspunkt i registrerte 
måleverdier (øvre 70% konfidens-
grense av 95%il). Dersom EØK er 
høyere enn grenseverdien, er 
eksponeringen å anse som 
uakseptabel. På engelsk benyttes 
begrepet «Upper Tolerance Level 
(UTL)». 

Geometrisk 
middelverdi  GM 𝑒:;  𝑒&'  Anti-log av summen av en rekke log-

transformerte tall delt på antall tall. 
Geometrisk 
standardavvik  GSD 𝑒<;  𝑒=;  Anti-log av standardavviket til en 

rekke log-transformerte tall. 
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Grenseverdi  GV   

Maksimumsverdi for 
gjennomsnittskonsentrasjonen 
av et kjemisk stoff i pustesonen 
til en arbeidstaker over en 
fastsatt referanseperiode. 

J     
Forholdet mellom estimert øvre 
konsentrasjon (EØK) og 
grenseverdi (GK). J = EØK/GV 

Metningskonsentrasjon  MK   
Høyeste konsentrasjon av et 
flyktig stoff ved standard trykk 
og temperatur. 

Nedre 
deteksjonsgrense  DG   

Minste verdi analysemetoden 
kan rapportere. Kan enten være 
deteksjonsgrensen eller 
kvantifiseringsgrensen (se eget 
avsnitt). I hht. NS-EN 482 skal 
analysemetoden som benyttes 
minimum kunne detektere 1/10 
av grenseverdien. 

Periodiske målinger  PM   

Kontrollmålinger for å overvåke 
eksponeringen etter at det er 
gjennomført forundersøkelse 
eller detaljert undersøkelse. 
Hyppighet av periodiske 
målinger avhenger av 
resultatene fra tidligere 
undersøkelser.  
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Populasjon av 
eksponering    

Populasjonen av eksponering er 
all eksponering for et individ 
eller gruppe. Vanligvis har en 
begrenset kapasitet eller 
mulighet til å observere alle og 
foretar derfor kun målinger på et 
utvalg.  

Pustesone    
Sone på 30 cm fra nese og munn 
utenfor eventuelt 
åndedrettsvern. 

Sammenliknbar 
eksponert gruppe  SEG   

Gruppe av arbeidere som har 
den samme generelle 
eksponerings-profilen for 
kjemikalie(er) som studeres på 
grunn av likheten og 
hyppigheten av oppgavene de 
utfører, materialene og 
prosessene de arbeider med, og 
likheten på måten de utfører 
oppgavene.  
En gruppe kan bestå av en eller 
flere arbeidstakere og en 
arbeidstaker kan være med i 
flere grupper. 

Samtidig kjemisk 
eksponering    

Eksponering som skjer enten 
samtidig (blandingseksponering) 
eller etter hverandre i løpet av 
en arbeidsdag. 

Standardavvik  SD 𝜎 s Kvadratroten av variansen. 

Takverdi  T   

Grenseverdi satt som en 
øyeblikksverdi som angir 
maksimum konsentrasjon av et 
kjemikalium i pustesonen som 
ikke skal overskrides. For stoffer 
hvor det er tilgjengelig egnet 
direktevidende instrumenter, 
anbefales en midlingstid på 10 
sekunder. Kortere midlingstid 
kan være aktuelt for enkelte 
kjemikalier på grunn av f.eks. 
svært høy giftighet. For metoder 
som krever oppsamling på 
adsorbent anbefales en 
prøvetakingstid på 2-15 min 
avhengig av metodens 
deteksjonsgrense. 
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Varians  𝑉𝑎𝑟(𝑋), 𝜎0 s2 

Differensen mellom observert 
verdi og gjennomsnitt for alle 
observasjonene, kvadrere disse 
differensene og dividere 
summen av dem med antall 
individer. Se artikkel om 
grunnleggende statistikk. 

Utvalg av eksponering    

Et utvalg av 
eksponeringsmålinger tatt for å 
beskrive populasjonens 
eksponering. 


