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Forord 
Denne dokumentasjonsrapporten gir ei oversikt over gjennomføringa av Levekårsundersøkinga blant 
personar med nedsett funksjonsevne 2007.  
 
Ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har Seksjon for intervjuundersøkingar hatt ansvaret for å gjennomføre 
undersøkinga. Lillian Flekke var intervjuarkontakt, Thore Nafstad-Bakke trekte utvalet, Trond Båshus 
programmerte spørjeskjemaet og gjorde filetableringa, Gunnar Fodnesbergene var prosjektplanleggjar, 
Bengt Oscar Lagerstrøm var rådgjevar for prosjektet, og Einar Bjørshol var prosjektleiar. 
 
Spørjeskjemaet har vore utvikla i samarbeid med oppdragsgivarane. I SSB har Berit Otnes og Jorun 
Ramm ved Seksjon for helsestatistikk, Tor Morten Normann ved Seksjon for levekårsstatistikk og 
Maria Høstmark, Marjan Nadim og Anne Sundvoll ved Seksjon for intervjuundersøkingar medverka i 
utviklinga av spørjeskjemaet, medan Johan Fosen og Øyvin Kleven ved Seksjon for datafangstmetodar 
har vore rådgjevarar i dokumentasjonsprosessen. 
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1. Bakgrunn og formål 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i perioden august 2007–januar 2008 Levekårsundersøking 
blant personar med nedsett funksjonsevne 2007 (LKF). Undersøkinga vart gjennomført på oppdrag frå 
Sosial- og helsedirektoratet (HDir)1, NTNU Samfunnsforskning, Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt 
funksjonsevne (Dok-senteret). Kontaktpersonar ved HDir var Grete Hjermstad og Olaf Tvede, ved 
NTNU Jan Tøssebro og Thomas Hugaas Molden, ved NOVA John Eriksen og Marijke Veenstra og 
ved Dok-senteret Eli Knøsen og Britta Nilsson. 
 
Det var fleire formål knytt til å gjennomføre ei eiga levekårsundersøking blant personar med nedsett 
funksjonsevne. For det første var formålet å kartleggje ulike forhold knytt til helse, bustad, utdanning, 
arbeid, transport og sosiale nettverk blant personar med nedsett funksjonsevne. For det andre å 
kartleggje kva barrierar personar med nedsett funksjonsevne opplever som hindrar deltaking i 
utdanning, arbeid, sosiale fellesskap og anna. For det tredje å samanlikne bruken av ulike 
spørsmålsbatteri som vert nytta internasjonalt for å avgrense kven som vert rekna som personar med 
nedsett funksjonsevne. For det fjerde å kunne beskrive nokre utviklingstrekk over tid ved å samanlikne 
med ei tidlegare levekårsundersøking blant funksjonshemma, gjennomført av SSB i 1995. 
 

Tabell 1: Svarprosentar, brutto- og nettoutval 

           
    Tal  Prosent 
Utval screening   11 000  100 
        
Avgang screening   80  0,7 
      
Bruttoutval screening   10 920  100 
       
Fråfall screening   3 288  30,1 
      
Nettoutval screening   7 632  69,9 
      
      
Populasjon LKF   1 948  100 
      
Fråfall LKF   297  15,2 
      
Nettoutval LKF   1 651  84,8 
      

 

                                                      
1 No Helsedirektoratet, Hdir. 
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Tabell 2: Nøkkeltal datainnsamlinga 
           
Screening      
      
Innsamlingsmetode   Telefonintervju   
      
Intervjutid   3,5 min   
      
Feltperiode   06.08 – 15.12 2007   
      
LKF      
      
Innsamlingsmetode   Besøksintervju  43 prosent 
  Telefonintervju  57 prosent 
      
Svarkort   24   
      
Intervjutid   45 min   
      
Feltperiode   27.08 2007 – 27.01 2008   
 

2. Utval 
Ei stor utfordring med å gjennomføre ei undersøking blant personar med nedsett funksjonsevne er å 
trekkje eit representativt utval. Sidan det eksisterer ei rekkje ulike definisjonar av kva som kvalifiserer 
for å verte rekna innafor denne gruppa, må ein sjå på populasjonen for å vere ukjend. Dermed 
eksisterer det heller ikkje fullgode populasjonsregister ein kan trekkje utvalet frå.  
 
Då den førre undersøkinga vart gjennomført i 1995, valde SSB og oppdragsgjevarane å trekkje utvalet 
blant personar som mottok grunnstønad: ”På denne måten ville man få med mange som hadde en 
funksjonshemming som ga rett til stønad til reise, kosthold, slitasje på klær og pleie. En del av disse 
personene ville ikke være funksjonshemmede, men denne fremgangsmåten ble vurdert som den mest 
egnede løsningen, alle forhold tatt i betraktning” (Holte 1996: 1). Undersøkinga vart då òg kalla 
”Levekårsundersøkelse for mottakere av grunnstønad”. 
 
Oppdragsgjevarane for LKF ønskte ein annan utvalsdesign for 2007-undersøkinga. Ulempen med å 
trekkje frå tilgjengelege register, som register over mottakarar av grunnstønad, hjelpestønad og 
uførepensjon, er at ein vil få ein vesentleg dekningsfeil. Slike utval ville på eine sida inkludere 
personar som ikkje er i målgruppa og på andre sida utelukke personar i målgruppa som ikkje vert 
omfatta av offentlege støtteordningar. Løysinga vart å gjennomføre ei screeningsundersøking kor ein 
ved hjelp av ei rekkje spørsmål identifiserte målgruppa for LKF. Figur 1 gir ei skjematisk framstilling 
av vegen frå ukjend populasjon til nettoutval. Fyrst vert det trekt eit representativt utval av befolkninga 
i yrkesaktiv alder. Trekkjer ein frå avgangar som kjem av død og utvandring, får ein bruttoutvalet for 
screeninga, medan fråfall i screeningsundersøkinga leier til eit nettoutval for screeninga. Ut frå 
screeningsspørsmåla vert målgruppa og bruttoutvalet i LKF identifisert. Ytterlegare fråfall leier til 
nettoutvalet i LKF. 
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Figur 1: Vegen frå ukjend populasjon til nettoutval. 
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Ein større del av undersøkinga skulle omhandle arbeidsrelaterte spørsmål, og utvalet vart dermed 
avgrensa til yrkesaktiv alder, nærare bestemt 20-67 år. Ved å sette øvre aldersgrense såpass lågt, ville 
ein òg kunne minimere delen personar i utvalet med aldersrelaterte sjukdommar og 
funksjonsnedsetjingar. 
 
Storleiken på spørjeskjemaet og tankar om ulike avgrensingar i målgruppa medverka til at personleg 
intervju vart vald som undersøkingsdesign. Undersøkinga vart såleis todelt: Først eit kort 
telefonintervju med eit representativt utval av befolkninga (screeninga). Sidan eit lengre besøks- eller 
telefonintervju med personar i målgruppa (LKF). 
 
Ei pilotundersøking vart gjennomført, blant anna for å teste ut ulike kriterium for at ein person skulle 
reknast i målgruppa til LKF. Testing, analyse og diskusjon av ulike screeningskriterium er grundig 
dokumentert i rapporten ”Undersøkelse om personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk syke. 
Pilot screening” (kjem i serien Notater). Anbefalinga til rapporten vart følgd, og ein person måtte fylle 
eitt av desse kriteria for å vere aktuell for LKF: 
 

• Subjektiv vurdering: Først å ha rapportert ein eller fleire vanskar eller sjukdommar i 
spørsmåla S1, S2 eller S4, så å oppleve at dette avgrensar ein i kva ein kan gjere (S9a = 
Ja), og til slutt at denne avgrensinga påverkar kvardagen i stor grad eller i nokon grad 
(S9b = I stor grad, I noen grad). 

• Objektivt kriterium: Ta imot ein eller fleire av dei sosiale støtteordningane grunn- eller 
hjelpestønad (S10 = Ja), uførepensjon (S11a = Ja, uførepensjon) eller tidsavgrensa 
uførepensjon (S11a = Ja, tidsavgrensa uførepensjon). 

 
11 000 personar i alderen 20-67 år vart trekt tilfeldig frå SSBs befolkningsregister BeReg2. I samsvar 
med etablert praksis ved besøksundersøkinga, vart utvalet trekt etter SSB sin utvalsplan. I utvalsplanen 
er heile landet delt inn i eit sett av utvalsområde, som i sin tur er grupperte i 109 strata. Utvalsområda 
er kommunar eller grupper av kommunar. Kommunar med lågt innbyggjartal er slått saman med andre 
kommunar, slik at alle utvalsområda har minst 7 prosent av samla innbyggjartal i det strata området 
høyrer til. I ein del tilfelle er mindre omegnskommunar til folkerike kommunar slått saman med den 
store kommunen til eitt område. Alle kommunar med meir enn 30 000 innbyggjarar og ein del 
kommunar med mellom 25 000 og 30 000 innbyggjarar er peikt ut som eigne strata. Dei andre 
utvalsområda er stratifiserte innanfor kvart fylke etter næringsstruktur, busetnadstettleik, sentralitet, 
pendlings- og handelsmønster, mediadekning og kommunikasjonar. 
 
I første trinn vert det trekt eit utvalsområde frå kvart stratum. Utvalsområda som er eigne strata, vert 
trekte med 100 prosent sannsyn. Resten av strataa vert trekte med eit sannsyn proporsjonalt med 
innbyggjartalet i utvalsområdet. I andre trinn vert utvalet av personar trekt tilfeldig frå dei 109 
utvalsområda. Trekkinga på andre trinn skjer slik at utvalet er sjølvvegande når begge trinna vert sett 
under eitt. 

3. Spørjeskjema 
Undersøkinga vidareførte fleire spørsmål frå undersøkinga i 1995. For å kunne samanlikne levekåra 
blant personar med nedsett funksjonsevne med levekår til heile befolkninga, hadde spørjeskjemaet òg 
ei rekkje spørsmål frå SSBs Samordna levekårsundersøking og Levekår panel (EU-SILC). Dessutan 
vart det brukt spørsmål frå andre av SSB sine intervjuundersøkingar, som Arbeidskraftundersøkinga, 
Leigemarknadsundersøkinga, Undersøking om utgifter til helse- og sosialtenester (2000) og Livsløp, 
aldring og generasjon (2007-08). I tillegg vart det omsett utanlandske spørsmål knytt til definisjonen 

                                                      
2 BeReg er det sentrale demografi-/befolkningsregisteret i SSB. Det vert oppdatert ein gong i månaden med opplysningar frå 

Det sentrale folkeregisteret. 
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av personar med nedsett funksjonsevne. Desse spørsmåla vart blant anna henta frå australske Survey 
of disability, ageing and careers (2003). 
 
Nye spørsmål vart utvikla og gamle spørsmål vurdert gjennom et omfattande testprogram som bestod 
av evalueringar gjort av spørjeskjemaekspertar i SSB, gjennom fokusgrupper med 
interesseorganisasjonar for personar med nedsett funksjonsevne, gjennom kognitive intervju med 
personar i målgruppa, og ved hjelp av ei pilotundersøking. Heile spørjeskjemautviklinga vil bli 
dokumentert i eit eige notat. 
 
Lengda på spørjeskjema til screeninga vart rekna til fem minutt, medan spørjeskjemaet til LKF vart 
rekna til om lag ein time. 

4. Datainnsamlinga 
Pilotundersøkinga viste at om lag kvar fjerde person som vart intervjua i screeninga, ville høyre til 
LKF-målgruppa. Vidare kunne ein vente 70 prosent svar i screeninga og opp mot 90 prosent svar i 
LKF. For å nå målsetjinga om 1 700 intervju i LKF, vart det difor trekt 11 000 personar i alderen 20-
67 år til screeninga. Screeningsutvalet vart delt i tre puljar på 5 500, 2 200 og 3 300 personar. Årsaka 
var både å møte tilgjengeleg kapasitet i intervjuarkorpset hausten 2007, og at tidspunktet for kontakt 
frå intervjuar skulle kunne kome tettast mogleg opp mot utsending av informasjonsbreva til 
utvalspersonen. Alle som vert trekte ut til SSB sine personundersøkinga får sendt eit informasjonsbrev 
i posten som informerer om formålet med undersøkinga og elles forsøkjer å motivere utvalspersonen 
til å delta i undersøkinga. Erfaring viser at dette brevet har ei positiv effekt når intervjuaren tek kontakt 
med intervjuobjektet (IO), med mindre kontakten ikkje kjem så seint at IO ikkje lenger hugsar brevet. 
 
Screeninga, som i informasjonsbrevet hadde det nøytrale namnet ”Undersøking om levekår, helse og 
funksjonsevne”, starta opp 6. august 2007. LKF vart kalla ”Undersøking om levekår, helse og 
funksjonsevne – oppfølging” og starta opp 27. august. Alle som var trekte ut til screeninga fekk eit 
informasjonsbrev (Vedlegg A), og personane LKF-bruttoutvalet mottok endå eit informasjonsbrev om 
den andre delen av undersøkinga (Vedlegg B), og eit eige ark kor ein kunne seie ifrå om behov for 
særskild tilrettelegging av intervjuet og eventuelle endringar i kontaktinformasjonen (Vedlegg C). 
Intervjuarane fekk ein instruks for screeninga (Vedlegg J) og ein for LKF (Vedlegg K), samt ein felles 
tilleggsinstruks etter nokre veker i felt (Vedlegg L). Avslutninga av feltperioden for screeninga og 
LKF var sett til veke 45 og veke 49, men etter kvart viste det seg å vere nødvendig å forlengje 
datainnsamlinga til og med januar 2008 for å nå målsetjinga om 1 700 intervju for LKF. Figur 2 viser 
utviklinga i den akkumulerte svarinngang i feltperioden. 
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Figur 2: Akkumulert svarinngang, tal intervju 
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Ved nærare inspeksjon av data, viste det seg å vere alvorlege uregelmessigheiter ved fleire intervju. 
107 IO frå nettoutvalet til LKF vart forsøkt kontakta og eventuelt intervjua på nytt i mars og april 
2008. 27 intervju vart bekrefta som autentiske og 53 nye intervju vart gjennomførte. Dei resterande 27 
vart registrerte som fråfall. Tilsvarande ny kontakt vart ikkje gjort i screeninga, og 127 
screeningsintervju vart dermed omkoda til fråfall. Til slutt vart det altså oppnådd 1 651 intervju i LKF 
og 7 632 intervju i screeninga. 
 
Ei rekkje tiltak vart teke i bruk for å komme i kontakt med IO og leggje til rette for at ulike personar 
kunne delta i undersøkinga. For å få kontaktinformasjon vart det i screeninga sendt eit eige telefonbrev 
til IO utan kjent telefonnummer (Vedlegg D). Det vart òg nytta teksttelefon og SMS for å komme i 
kontakt med døve, og denne gruppa vart intervjua ved hjelp av ein papirversjon av spørjeskjemaet. 
Personar som i screeninga vart rekna som for sjuke til å delta i undersøkinga, vart følgde opp ved hjelp 
av besøk. Dersom IO viste seg å vere i målgruppa, vart LKF-intervjuet gjennomført ved same kontakt. 
 
Det vart gjennomført oppfølging av fråfall utover hausten 2007 og i januar 2008, samt ny kontakt 
våren 2008. For å kunne følgje opp fråfallet på ein god og effektiv måte, vart fråfallet fordelt til ein 
annan intervjuar enn intervjuaren som stod for den første kontakten. For LKF baud dette på ekstra 
utfordringar på grunn av besøksdesignet: Det bur berre ein intervjuar i kvart utvalsområde og mellom 
fleire av områda kan det vere store geografiske avstandar. Dette gjer det både tids- og 
kostnadskrevjande å nytte andre intervjuarar i oppfølginga. For å redusere fråfallet vart telefonintervju 
godteke i større grad enn ein hadde planlagt i utgangspunktet. Svarkort vart sendt til IO i forkant av 
avtalte telefonintervju for å gjere det enklare å svare på spørsmåla.  
 
I LKF vart fire fråfallsgrupper systematisk følgt opp og sendt eigne brev: Personar som var forhindra 
frå å delta i undersøkinga, screeninga eller LKF, på grunn av sjukdom; personar som hadde delteke i 
screeninga, men som ikkje såg på seg sjølve som ein del av målgruppa for LKF; og andre personar 
som ikkje ville delta i LKF. Nokre av gruppene fekk òg eit ekstra informasjonsark om formålet med 
undersøkinga og/eller eit Flax-lodd. Intervjuarane fekk òg ein eigen instruks om oppfølgingsarbeidet 
(Vedlegg M). Denne oppfølginga gav ein samla svarprosent på 37,9 prosent. Tabell 3 gir ei detaljert 
oversikt over fråfallsoppfølginga: 
 

Tabell 3: Fråfallsoppfølging i LKF. 
 
      
Gruppe Tal IO Tal intervju Svarprosent3 Brev Vedlegg 
      
      
Forhindra pga. 
sjukdom i screeninga 

53 20 39,2 Vedlegg E Info-ark 
(Vedlegg I) 

      
Forhindra pga. 
sjukdom i LKF 

18 7 38,9 Vedlegg F Info-ark 
(Vedlegg I) 

      
Ser ikkje på seg sjølv 
som del av målgruppa 
for LKF 

39 15 38,5 Vedlegg G Flax-lodd 

      
Vil ikkje delta 157 57 37,3 Vedlegg H Info-ark  

(Vedlegg I) og 
Flax-lodd 

Til saman 267 99 37,9   
      
 

                                                      
3 Talet på intervju dividert med summen av talet på intervju og talet på fråfall. 
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5. Fråfall 
Av dei 11 000 personane som vart tilfeldig trekte til screeningsutvalet, var 80 personar anten døde 
eller flytta til utlandet. Institusjonsbuarar vert ofte rekna som avgang i andre undersøkingar, men i 
LKF ønskte ein å få intervju med denne gruppa. Institusjonsbuarar som ein ikkje fekk intervju med, 
gjekk dermed til fråfall. Bruttoutvalet i screeninga var då på 10 920 personar, og ein fekk intervju med 
69,9 prosent av desse. Fråfallet var på 30,1 prosent og fordelte seg på årsaker og utvalskarakteristika 
som ein kan sjå i Tabell 4 på dei to neste sidene. 
 

Tabell 4: Svarprosent og fråfallsårsaker, screeninga. Prosent av bruttoutval 
 
       
  

Intervju 
Ønskjer ikkje å 

delta Forhindra4 
Ikkje kome i 
kontakt med Anna fråfall5 Tal personar 

       
       
I alt 69,9 15,3 1,5 12,2 1,2 10 920 
       
Kjønn       
Mann 69,2 14,9 1,3 13,4 1,2 5 612 
Kvinne 70,6 15,8 1,6 10,8 1,2 5 308 
       
Alder       
20 – 29 år 64,3 12,7 1,8 20,2 1,1 2 158 
30 – 39 år 70,0 12,5 1,6 14,4 1,5 2 535 
40 – 49 år 72,9 14,0 1,4 10,9 0,8 2 509 
50 – 59 år 70,7 19,1 1,0 7,8 1,4 2 311 
60 – 67 år 71,8 20,4 1,5 5,3 1,1 1 407 
       
Alder, menn       
20 – 29 år 65,4 12,8 1,6 19,1 1,1 1 124 
30 – 39 år 67,7 12,6 1,3 16,9 1,6 1 292 
40 – 49 år 70,5 14,0 1,1 13,3 1,1 1 289 
50 – 59 år 71,1 17,8 1,1 8,9 1,2 1 204 
60 – 67 år 72,7 19,2 1,4 6,0 0,7 703 
       
Alder, kvinner       
20 – 29 år 63,1 12,6 1,9 21,3 1,2 1 034 
30 – 39 år 72,4 12,4 1,9 11,8 1,5 1 243 
40 – 49 år 75,3 14,1 1,6 8,4 0,6 1 220 
50 – 59 år 70,2 20,6 1,0 6,5 1,7 1 107 
60 – 67 år 70,9 21,6 1,6 4,5 1,4 704 
       
Landsdel       
Oslo og Akershus 66,8 14,1 1,9 17,1 0,1 2 626 
Hedmark og Oppland 72,2 16,2 2,1 9,5 0 844 
Austlandet elles 64,5 16,4 1,2 11,9 6,1 2 084 
Agder og Rogaland 77,6 12,9 1,2 8,2 0,1 1 554 
Vestlandet 69,4 18,6 1,5 10,5 0 1 814 
Trøndelag 76,0 12,3 1,6 10,1 0 963 
Nord-Noreg 70,4 16,3 0,5 12,9 0 1 034 
       
 

                                                      
4 ”Forhindra” er kortvarig og langvarig sjukdom, sjukdom/død i nær familie og språkproblem. 
5 ”Anna fråfall” er fråfall som kjem av uregelmessigheiter i datafangsten. 
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Tabell 4 framh.: Svarprosent og fråfallsårsaker, screeninga. Prosent av bruttoutval. 
 
       
  

Intervju 
Ønskjer ikkje å 

delta Forhindra 
Ikkje kome i 
kontakt med Anna fråfall Tal personar 

       
       
Utdanning       
Grunnskulenivå 59,4 21,1 1,5 16,2 1,7 2 334 
Vidaregåande skule-nivå 70,3 17,2 0,5 10,8 1,2 4 782 
Universitets- og høgskulenivå 81,3 9,6 0,4 7,7 1,0 3 297 
Uoppgitt eller inga utdanning6 40,0 8,5 16,6 35,4 0,4 507 
       
Landbakgrunn       

Noreg 72,0 15,9 0,5 10,4 1,1 9 304 

EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New Zealand 66,2 14,2 1,7 17,1 0,8 718 

Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania med unntak av 
Australia og New Zealand, og 
Europa utanom EU/EØS 

50,6 9,8 11,5 26,1 2,1 898 

       
 
Svarprosenten blant menn er omkring 1 prosentpoeng lågare for menn enn for kvinner, men dette kjem 
hovudsakeleg av at det var vanskelegare å kome i kontakt med menn i utvalet samanlikna med 
kvinner. Krysstabellane for alder og kjønn viser at denne samanhengen held seg for alle aldersgrupper 
med unnatak av den yngste. Det er ein negativ samanheng mellom alder og tilgjengelegheit i utvalet; 
jo yngre ein person er, jo vanskelegare var det å kome i kontakt med han eller ho. Låg tilgjengelegheit, 
og ikkje uttrykt negativ haldning til undersøkinga, var hovudårsaka til at svarprosenten i gruppa 20-29 
år er heile 5,6 prosentpoeng lågare enn svarprosenten for heile utvalet.  
 
Det ser ut til å vere ein samanheng mellom utdanningsnivå, tilgjengelegheit og vilje til å delta i 
undersøkinga: Jo høgare utdanning, jo større vilje og jo høgare tilgjengelegheit. For residualgruppa 
”Uoppgitt eller inga utdanning” er utfordringa å kome i kontakt med IO. Gruppa består nesten 
utelukkande av personar med utanlandsk landbakgrunn og overlappar til ein viss grad med gruppa 
”Landbakgrunn”. Språkproblem er òg eit stort  hinder både for personar med uoppgitt eller inga 
utdanning og personar som kjem frå land utanfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
 
25,5 prosent av nettoutvalet i screeninga blei identifisert som tilhøyrande målgruppa for LKF. 
Bruttoutvalet for LKF vart då på 1 948 personar, og ein fekk intervju med 84,8 prosent av desse. 
Fråfallet bestod i all hovudsak av personar som av ulike årsaker ikkje ville delta: Nokre tykte det var 
nok med eit screeningsintervju, medan andre meinte dei ikkje var i målgruppa for LKF. Sjølv om ein 
allereie hadde vore i kontakt med heile bruttoutvalet i screeninga, var det likevel ei lita gruppe som ein 
ikkje klarte kome i kontakt med.  
 
Tabell 5 gir ei oversikt over korleis fråfallet fordelte seg på kjønn, alder og bustad. Den største 
skilnaden frå fråfallet i screeninga er at det er inga eintydig samanheng mellom alder og kjønn og 
deltaking i LKF: For menn går det eit klart skilje ved 40 år, kor den yngre gruppa er heller mot å vere 
meir uvillige til å delta, medan særleg dei eldste er svært villige til å delta i undersøkinga. For kvinner 
er det ein meir kurvelineær samanheng mellom alder og vilje til å delta. For kategoriane 
”Utdanningsnivå” og ”Landbakgrunn” vert mønstra frå screeninga reproduserte. 

                                                      
6 ”Uoppgitt” er hovudsakeleg utdanning fullført i utlandet. 
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Tabell 4: Svarprosent og fråfallsårsaker, LKF. Prosent av bruttoutval. 
 
      
  

Intervju 
Ønskjer ikkje å 

delta Forhindra 
Ikkje kome i 
kontakt med Tal personar 

      
      
I alt 84,8 10,6 2,3 2,3 1 948 
      
Kjønn      
Mann 85,5 10,6 1,8 2,1 812 
Kvinne 84,2 10,7 2,6 2,5 1 136 
      
Alder      
20 – 29 år 81,9 12,8 2,4 2,9 210 
30 – 39 år 80,4 13,6 2,4 3,6 337 
40 – 49 år 85,9 7,7 3,1 3,3 425 
50 – 59 år 86,2 9,8 2,2 1,8 551 
60 – 67 år 86,6 11,1 1,6 0,7 425 
      
Alder, menn      
20 – 29 år 82,5 13,4 1,0 3,1 97 
30 – 39 år 74,8 18,0 2,2 5,0 139 
40 – 49 år 85,2 9,7 2,8 2,3 176 
50 – 59 år 87,7 9,1 2,3 0,9 219 
60 – 67 år 92,8 6,1 0,6 0,5 181 
      
Alder, kvinner      
20 – 29 år 81,4 12,4 3,5 2,7 113 
30 – 39 år 84,4 10,6 2,5 2,5 198 
40 – 49 år 86,4 6,4 3,2 4,0 249 
50 – 59 år 85,3 10,2 2,1 2,4 332 
60 – 67 år 82,0 14,7 2,5 0,8 244 
      
Landsdel      
Oslo og Akershus 81,5 13,0 2,6 2,9 422 
Hedmark og Oppland 85,5 10,7 1,9 1,9 159 
Austlandet elles 81,5 11,9 3,2 3,4 379 
Agder og Rogaland 82,8 12,2 2,3 2,7 261 
Vestlandet 86,3 9,5 1,8 2,4 284 
Trøndelag 87,4 9,2 2,4 1,0 206 
Nord-Noreg 93,2 5,1 1,3 0,4 237 
      
Utdanningsnivå      
Grunnskulenivå 82,2 11,4 2,9 3,6 555 
Vidaregåande skule-nivå 85,5 10,9 1,5 2,1 899 
Universitets- og høgskulenivå 88,6 8,7 1,6 1,1 437 
Uoppgitt eller inga utdanning 68,4 14,0 15,8 1,8 57 
      
Landbakgrunn      
Noreg 86,2 10,4 1,6 1,9 1 709 

EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New Zealand 80,0 16,4 0,9 2,7 110 

Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania med unntak av 
Australia og New Zealand, og 
Europa utanom EU/EØS 69,8 9,3 13,2 7,8 129 
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Tabell 5 viser at svarvilja var noko større blant personar som hadde gått vidare til LKF fordi dei hadde 
ei subjektiv oppfatning av å vere avgrensa i kvardagen av vanskar eller sjukdommar. Berre 16,9 
prosent av bruttoutvalet vart plukka ut til målgruppa utelukkande gjennom objektive kriterium. 
 

Tabell 5: Svarprosent fordelt på oppfylte kriterium for å delta i LKF7. 
 
      
  

Intervju 
Ønskjer ikkje å 

delta Forhindra 
Ikkje kome i 
kontakt med Tal personar 

      
      
Berre subjektiv vurdering 85,3 10,0 1,9 2,8 829 
      
Subjektiv vurdering og objektivt 
kriterium 85,8 10,0 2,6 1,7 779 
      
Berre objektivt kriterium 82,4 13,0 2,1 2,4 330 
      
 

6. Utvalsskeivskap 
Utvalsskeivskap knytt til eitt kjennemerke betyr ikkje nødvendigvis at nettoutvalet er skeivt for andre 
kjennemerke. På den andre sida er ikkje godt samsvar mellom fordelinga i netto- og bruttoutvalet for 
eitt eller fleire kjennemerke nokon garanti for at utvalet ikkje er skeivt på andre kjennemerke. Det er 
særskilt vanskeleg å oppdage dette dersom vi ikkje kjenner den faktiske fordelinga av kjennemerket i 
bruttoutvalet. 
 
Dersom fordelinga av eit bestemt kjennemerke er annleis blant dei som svarte enn blant alle dei som er 
trekte ut til undersøkinga, får vi utvalsskeivskap som kjem av fråfallsfeil. Utvalsskeivskap kan òg 
kome av utvalsfeil, det vil seie når fordelinga av eit bestemt kjennemerke er annleis i utvalet enn i 
populasjonen. Utvalsfeil kan skje i utvalstrekkinga, kor tilfelle kan føre til at fordelinga av nokre 
kjennemerke i utvalet ikkje er heilt lik fordelinga i populasjonen (utvalsvarians). Dekningsfeil kan òg 
gje skeive utval når trekkgrunnlaget har manglar. Figur 3 viser kvar dei ulike feilkjeldene påverkar 
screeninga og LKF. 
 
Når ein vurderer utvalsskeivskap, bør ein ha større merksemd om avvika mellom nettoutvalet og 
bruttoutvalet enn mellom bruttoutvalet og populasjonen. I det siste tilfellet kjem avvika av tilfelle i 
trekkinga og feil i trekkgrunnlaget, og ein kan vente at personane som vert trekte ut i kvar 
befolkningsgruppe ikkje skil seg systematisk frå dei som ikkje vert trekte ut. Samanliknar ein 
nettoutvalet og bruttoutvalet er det likevel ein fare for at dei personane i ei befolkningsgruppe som 
faktisk har delteke (nettoutvalet) skil seg systematisk frå dei personane som ikkje har delteke 
(fråfallet). 
 

                                                      
7 Det er til saman 10 færre observasjonar på desse dimensjonane enn talet på observasjonar i bruttoutvalet til LKF. Dette 

kjem av at IO har svart ”Veit ikkje” eller ”Vil ikkje svare” på eitt eller fleire av spørsmåla s9b, s10 eller s11a i screeninga. 
Desse einingane har vorte tekne bort i Tabell 5. 
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Figur 3: Feilkjelder i screeninga og LKF 
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Tabell 6 viser korleis kjenneteikna kjønn, alder, bustad, utdanning og landbakgrunn er fordelte i 
populasjonen, bruttoutvalet, fråfallet og nettoutvalet i screeninga. Den siste kolonnen viser i kva grad 
ulike grupper er underrepresenterte (negative verdiar) eller overrepresenterte (positive verdiar) i 
nettoutvalet samanlikna med bruttoutvalet. Tabellen viser at det i nettoutvalet er ein viss 
overrepresentasjon av kvinner samanlikna med menn. På aldersdimensjonen er det særleg 20-åringar 
som er noko underrepresenterte, mens 40-åringar er noko overrepresentert. Blant landsdelane er 
Austlandet med unntak av Hedmark og Oppland noko underrepresentert, medan Agder, Rogaland og 
Trøndelag er overrepresenterte landsdelar. Dei største avvika finn vi på utdanning, kor personar med 
utdanning på grunnskolenivå er underrepresenterte og personar med utdanning på universitets- og 
høgskolenivå er overrepresenterte. Ut frå landbakgrunn er personar fødd i Noreg overrepresenterte, 
medan det er ein underrepresentasjon av personar med bakgrunn frå Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania med unntak av Australia og New Zealand, og Europa utanom EU/EØS. 
 

Tabell 6: Populasjon, bruttoutval, fråfall og nettoutval fordelt på kjønn, alder og landsdel, 
screeninga. I prosent.  

  Populasjon8 Bruttoutval Fråfall Nettoutval 
Differanse 

netto – brutto 
I alt 100 100 100 100  
      
Kjønn      
Mann 50,7 51,4 52,5 50,9 - 0,5 
Kvinne 49,3 48,6 47,5 49,1 0,5 
      
Alder      
20 – 29 år 19,6 20,0 23,5 18,2 - 1,6 
30 – 39 år 23,7 23,1 23,1 23,2 0 
40 – 49 år 22,9 22,9 20,7 24,0 1,0 
50 – 59 år 20,8 21,1 20,6 21,4 0,3 
60 – 67 år 13,0 12,9 12,1 13,2 0,3 
      
Landsdel      
Oslo og Akershus  23,6 24,2 26,6 23,0 - 1,1 
Hedmark og Oppland 7,8 7,7 7,2 8,0 0,3 
Austlandet elles 19,1 19,0 22,6 17,6 - 1,5 
Agder og Rogaland  14,2 14,2 10,6 15,8 1,6 
Vestlandet 16,9 16,6 16,7 16,5 - 0,1 
Trøndelag 8,7 8,9 7,0 9,6 0,8 
Nord-Noreg 9,8 9,5 9,3 9,5 0 
      
Utdanning      
Grunnskulenivå 21,9 21,4 28,8 18,2 - 3,2 
Vidaregåande skule-nivå 43,7 43,7 43,2 44,1 0,3 
Universitets- og høgskolenivå 29,4 30,2 18,7 35,1 4,9 
Uoppgitt eller inga fullført 
utdanning 5,1 4,6 9,3 2,7 - 1,9 
      
 
 

                                                      
8 Personar i alderen 20 – 67 år med adresse i Noreg per 01.01.2007 ifølgje folkeregisteret. 
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Tabell 6 framh: Populasjon, bruttoutval, fråfall og nettoutval fordelt på kjønn, alder og 
landsdel, screeninga. I prosent.  

  Populasjon9 Bruttoutval Fråfall Nettoutval 
Differanse 

netto – brutto 
      
Landbakgrunn      
Noreg 85,7 85,2 79,1 87,8 2,6 
EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New Zealand 6,3 6,6 7,4 6,2 - 0,4 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania med unntak av 
Australia og New Zealand, og 
Europa utanom EU/EØS 8,0 8,2 13,5 6,0 - 2,2 
      
Talet på personar 2 894 070 10 920 3 288 7 632  
 
 
Screeninga vart brukt til å identifisere personar i målgruppa for LKF. Dette vart gjort ved hjelp av 
undersøkingsspesifikke kriterium, som er skrive om i kapittel 2. Populasjonstala for denne målgruppa 
er dermed ikkje kjende frå noko register. Med dette utgangspunktet kan ein tru at seleksjonen frå 
delpopulasjonen (LKF-populasjonen) til bruttoutvalet i screeninga er tilfeldig og ikkje systematisk 
fordelt. Vidare kan ein tru at utvalsfeil og dekkingsfeil i screeninga òg fordeler seg tilfeldig når det 
gjeld personar i LKF-målgruppa, og dermed ikkje verkar inn på fordelinga av målgruppa. Når det 
gjeld fråfallsfeil i screeninga, kan ein førestille seg at personar med nedsett funksjonsevne på eine sida 
vil vere meir interesserte i å delta i undersøkinga enn resten av befolkninga, sidan tema for 
undersøkinga er meir relevant for denne gruppa. På andre sida vil dei òg i større grad kunne vere 
forhindra frå å delta på grunn av sjukdom, eller dei vil vere vanskelegare å kome i kontakt med 
nettopp på grunn av avgrensingar knytt til det å ha nedsett funksjonsevne. Sidan vi ikkje kjenner til 
korleis målgruppa fordeler seg i populasjonen eller bruttoutvalet, må vi likevel tru at målgruppa 
fordeler seg tilfeldig i fråfallet i screeninga. Det avgjerande målet for skeivskap i LKF blir dermed 
fordelinga av fråfallet i LKF, eller skilnaden mellom nettoutvalet og bruttoutvalet i LKF. Tabell 7 gir 
ei oversikt over desse tala. 

Tabell 7: Bruttoutval, fråfall og nettoutval fordelt på kjønn, alder og landsdel, LKF. I prosent.  
 

  Bruttoutval Fråfall Nettoutval 
Differanse 

netto – brutto 
I alt 100 100 100  
     
Kjønn     
Mann 41,7 39,7 42,0 0,3 
Kvinne 58,3 60,3 58,0 - 0,3 
     
Alder     
20 – 29 år 10,8 12,8 10,4 - 0,4 
30 – 39 år 17,3 22,2 16,4 - 0,9 
40 – 49 år 21,8 20,2 22,1 0,3 
50 – 59 år 28,3 25,6 28,8 0,5 
60 – 67 år 21,8 19,2 22,3 0,5 
     
 

                                                      
9 Personar i alderen 20 – 67 år med adresse i Noreg per 01.01.2007 ifølgje folkeregisteret. 
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Tabell 7 forts: Bruttoutval, fråfall og nettoutval fordelt på kjønn, alder og landsdel, LKF. I 
prosent.  

  Bruttoutval Fråfall Nettoutval 
Differanse 

netto – brutto 
     
Landsdel     
Oslo og Akershus  21,7 26,3 20,8 - 0,9 
Hedmark og Oppland 8,2 7,7 8,2 0 
Austlandet eller 19,5 23,6 18,7 - 0,8 
Agder og Rogaland  13,4 15,2 13,1 - 0,3 
Vestlandet 14,6 13,1 14,8 0,2 
Trøndelag 10,6 8,8 10,9 0,3 
Nord-Noreg 12,2 5,4 13,4 1,2 
     
Utdanning     
Grunnskulenivå 28,5 33,3 27,6 - 0,9 
Vidaregåande skule-nivå 46,2 43,8 46,6 0,4 
Universitets- og høgskolenivå 22,4 16,8 23,4 1,0 
Uoppgitt eller inga fullført 
utdanning 2,9 6,1 2,4 - 0,5 
     
Landbakgrunn     
Noreg 87,7 79,5 89,2 1,5 
EU/EØS, USA, Canada, 
Australia og New Zealand 5,6 7,4 5,3 - 0,3 
Asia, Afrika, Latin-Amerika, 
Oseania med unntak av 
Australia og New Zealand, og 
Europa utanom EU/EØS 6,6 13,1 5,5 - 1,1 
     
Talet på personar 1 948 293 1 651  
 
 
Tabellen viser at personar under 40 år er noko underrepresenterte, medan personar over 40 år er noko 
overrepresenterte. Vidare er det ein viss underrepresentasjon av personar frå Austlandet med unntak av 
Hedmark og Oppland, samt ein overrepresentasjon av personar frå Nord-Noreg. Personar med 
utdanning på universitets- og høgskolenivå er noko overrepresenterte, medan personar med utdanning 
på grunnskulenivå er tilsvarande underrepresenterte. Ut frå landbakgrunn er personar fødde i Noreg 
overrepresenterte, medan det er ei underrepresentasjon av personar fødd i Asia, Afrika, Latin-
Amerika, Oseania med unntak av Australia og New Zealand, og Europa utanom EU/EØS. 

7. Utvalsvarians 
Utvalsdata er per definisjon forbunde med ei viss usikkerheit som vert kalla utvalsvarians. Denne 
usikkerheita viser til forskjellen mellom eit estimat basert på ei utvalsundersøking og den sanne 
verdien ein ville fått dersom ein hadde gjort ei folketeljing under dei same forholda. Når utvalet vert 
trekt etter reglane for tilfeldige utval, er det likevel mogleg å rekne ut kor stor utvalsvariansen kan 
ventast å bli.  
 
Eit ofte brukt mål på usikkerheita i resultatet for eit kjennemerke, er standardavviket til den observerte 
verdien av dette kjennemerket. Storleiken på dette standardavviket avhenger av talet på observasjonar 
i utvalet, måten ein trekte utvalet på, og av fordelinga til det aktuelle kjennemerket i populasjonen. 
Fordelinga i populasjonen er ukjend, men det er mogleg å rekne ut standardavviket i utvalsfordelinga 
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ved hjelp av observasjonane i utvalet. Det er ikkje gjort eigne utrekningar av slike anslag for denne 
undersøkinga, men tabell 8 viser ei standardisert fordeling av korleis storleiken på standardavviket for 
observerte prosentdelar varierer ved ulike utvalsstorleikar. Tabellen viser at usikkerheita aukar når 
talet på observasjonar blir mindre og når prosenttalet nærmar seg 50. 
 

Tabell 8: Venta standardavvik for observerte prosentdelar ved ulike utvalsstorleiker 
 
Talet på 
observasjonar 

5/95 10/90 15/85 20/80 25/75 30/70 35/65 40/60 50/50 

50 4,7 6,4 7,7 8,6 9,3 9,8 10,2 10,5 10,7
100 3,3 4,5 5,4 6,0 6,5 6,9 7,2 7,4 7,5
200 2,3 3,2 3,8 4,3 4,6 4,9 5,1 5,2 5,3
500 1,5 2,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4
700 1,2 1,7 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8
1 000 1,0 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4
1 200 0,9 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2
1 651 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8
2 000 0,7 1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
3 000 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
5 000 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1
7 632 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9
 
Ein nyttar standardavviket til å rekne ut konfidensintervallet, eit intervall som med eit visst sannsyn 
inneheld den sanne verdien av eit estimat. Dersom estimatet er M og standardavviket er s, vil 
konfidensintervallet M ± 1.96S med 95 prosent sannsyn innehalde den sanne verdien.  
 
Følgjande eksempel illustrerer korleis ein kan nytte tabell 8 for å finne konfidensintervall: Anslaget på 
standardavviket til eit observert prosenttal på 70 er 1,7 når talet på observasjonar er 1651. 
Konfidensintervallet for den sanne verdien får då grensene 70 ± (1,96 x 1,7 prosent). Dermed er det 95 
prosent sannsyn at intervallet 66,7 til 73,3 prosent inneheld det prosenttalet ein ville fått om hele 
befolkninga hadde vore med i undersøkinga. 
 
Når to usikre tal vert samanlikna, vil usikkerheita for skilnaden mellom dei vanlegvis vere større enn 
usikkerheita knytt til kvart enkelt tal. Standardavviket til skilnaden mellom to prosenttal er lik 
kvadratrota av summen av kvadrata av standardavvika til enkelttala. Når ein har eit tal for 
standardavviket til slike skilnader, kan ein konstruere konfidensintervall for den sanne verdien på 
same måte som for enkelttal. 

8. PC-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og tilretteleggingsfeil 
I ei kvar undersøking, både i teljingar og utvalsundersøkingar, vil det vere svar som er feil. Feila kan 
oppstå både i samband med innsamlinga og under tilrettelegginga. 
 
Datainnsamlinga i denne undersøkinga vart gjort ved hjelp av pc. Intervjuarane vitja eller ringde 
respondentane, las opp spørsmåla frå dataskjermen og registrerte svara direkte på pc’en. Ein fordel 
med pc-assistert intervjuing er at ein aukar moglegheitene for å tilpasse spørsmåla med respondenten 
sin situasjon og svara som er gitt i spørsmål tidlegare i intervjuet. Vidare gjer pc-assistert intervjuing 
det mogleg med direkte kontroll av svarkonsistens mellom ulike spørsmål. For kvart spørsmål er det 
lagt inn grenser for gyldige verdiar. I tillegg er det bygd inn eit omfattande feilmeldingssystem dersom 
intervjuaren tastar inn eit svar som ikkje er konsistent med svar tidlegare i intervjuet. 
 
Alle desse sidene ved pc-assistert intervjuing gir auka datakvalitet. Innsamlingsfeil som kjem av 
intervjuaren sine feilregistreringar, vert langt færre enn ved bruk av papirskjema. Ein unngår 
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registrering av ugyldige verdiar og eit redusert fråfall på enkeltspørsmål sidan ein reduserer faren for 
hoppfeil. Pc-assistert intervjuing kan likevel ikkje hindre alle feil. Redusert datakvalitet kan til dømes 
vere eit resultat av uklåre spørsmål og svaralternativ. Det kan òg skje feil i programmeringa. I LKF har 
vi oppdaga eitt slikt døme: Spørsmålet om kor ofte ein er saman med vener (SK6) har ved ein feil 
berre gått til personar som har sagt at dei ikkje har gode vener på staden der dei bur (SK5a = Nei) men 
som har gode vener andre stader (SK5b = Ja). Spørsmålet skulle sjølvsagt òg gått til personar som har 
gode vener på staden der dei bur (SK5a = Ja). 
 
Innsamlingsfeil kan òg komme av at intervjupersonen gir feil svar. Det kan kome av problem med å 
hugse tilhøve bak i tid. Det kan òg kome av at ein misforstår spørsmåla. Når ein spør om tilhøve som 
folk tykkjer er kompliserte, må ein rekne med å få ein del gale svar.  
 
Tilretteleggingsfeil er avvik mellom den verdien som vert registrert inn og den verdien som til slutt 
vert rapportert ut. Gjennom ulike kontrollar har ein søkt å finne feil og rette dei opp. Når ein har retta 
opp feil så langt det er mogleg, seier erfaringa at dei statistiske resultata i dei fleste tilfella vert lite 
påverka av innsamlingsfeil og tilretteleggingsfeil. Verknaden av feil kan likevel vere avgjerande i 
nokre tilfelle, og det er klart at ikkje alle feil vert oppdaga. Dette er likevel ei usikkerheit ein må leve 
med. 
 
 



 
 
 
 

 
 

Oslo, november 2007  
Saksbehandlere: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne 

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører i høst en stor levekårsundersøkelse i samarbeid med  
NTNU Samfunnsforskning og Sosial- og helsedirektoratet. Om kort tid vil en intervjuer fra SSB ringe deg for 
et kort intervju hvor formålet er å si noe om helse og funksjonsevne i befolkningen. I etterkant vil vi 
gjennomføre en større oppfølgingsundersøkelse for utvalgte grupper.  
 
Du er en av 11 000 personer i alderen 20-67 år som er trukket tilfeldig fra folkeregisteret til å delta i 
undersøkelsen. Dere som er trukket ut representerer et speilbilde av befolkningen, og vi kan ikke erstatte dere 
som er trukket ut med andre. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg og be om at 
opplysningene blir slettet. For at resultatene skal bli riktige og presise, er det imidlertid viktig at så mange som 
mulig av dere som er trukket ut faktisk blir med. 
 
For å gjøre intervjuet kortere vil vi koble på opplysninger fra registre SSB har tilgang til. Dette gjelder 
opplysninger om utdanning, trygder og inntekt. Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler, og SSB 
har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. SSB vil aldri offentliggjøre eller formidle videre 
opplysninger om enkeltpersoner. Innen ett år etter at undersøkelsen er avsluttet, vil vi anonymisere 
datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig. 
 
Trenger du mer informasjon kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende en e-post til lkf@ssb.no. 
Du kan også gå inn på www.ssb.no/lkf for mer informasjon. Nettsiden er tilrettelagt som taleweb. Generelle 
spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til vårt personvernombud, tlf. 21 09 00 00 eller e-post 
personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi håper at du har anledning til å være med i undersøkelsen! 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

        
Leiv Solheim          
fung. adm. direktør       Bengt Oscar Lagerstrøm  
         fung. seksjonssjef 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Oslo, november 2007  
Sakshandsamarar: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

 
Undersøking om levekår, helse og funksjonsevne 

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører i haust ei stor levekårsundersøking i samarbeid med  
NTNU Samfunnsforskning og Sosial- og helsedirektoratet. Om kort tid vil ein intervjuar frå SSB ringe deg for 
eit kort intervju der føremålet er å seie noko om helse og funksjonsevne hjå folk i Noreg. Seinare vil vi òg 
gjennomføre ei større undersøking der vi følgjer opp utvalde grupper.  
 
Du er ein av 11 000 personar i alderen 20-67 år som er trekte tilfeldig frå folkeregisteret til å vera med i 
undersøkinga. De som er trekte ut representerer eit spegelbilete av heile folket, og vi kan ikkje byta ut de som 
er trekte ut med nokon andre. Det er frivillig å vera med, og du kan når som helst trekkje deg og be om at 
opplysingane vert sletta. Samstundes er det viktig at så mange som mogleg av de som er trekte ut faktisk vert 
med, for då vert resultata meir riktige og presise. 
 
For å gjera intervjuet kortare vil vi kople på opplysingar frå register som SSB har tilgang til. Dette gjeld 
opplysingar om utdanning, trygd og inntekt. Undersøkinga vert gjennomført etter lovpålagde reglar, og SSB har 
peika ut eit eige personvernombod som er godkjend av Datatilsynet. SSB vil aldri offentleggjere eller 
formidle vidare opplysingar om einskildmenneske. Innan eitt år etter at undersøkinga er avslutta vil vi 
anonymisera datamaterialet slik at identifisering av personar ikkje er mogleg. 
 
Treng du meir informasjon, kan du ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein e-post til lkf@ssb.no. 
Du kan òg gå inn på www.ssb.no/lkf for meir informasjon. Nettsida er lagd tilrette som taleweb. For generelle 
spørsmål om personvern i SSB kan ein spørje vårt personvernombod, tlf. 21 09 00 00 eller e-post 
personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi vonar at du vert med i undersøkinga! 
 
Med vennleg helsing 
 
 

         
Leiv Solheim          
fung. adm. direktør       Bengt Oscar Lagerstrøm  
         fung. seksjonssjef 
 



 
 
 
 

 
 
 

Oslo, januar 2008  
Saksbehandlere: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne – oppfølgingsintervju 

I forbindelse med Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse om helse og 
funksjonsevne kontakter vi deg igjen for et oppfølgingsintervju. Ut fra de svarene du oppga i 
det første intervjuet vil vi gjerne stille deg noen spørsmål om funksjonsevne, helsetjenester, 
bolig, transport, utdanning og arbeid. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om 
forhold i hverdagen og livssituasjonen til personer som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk 
sykdom. 
 
En av våre intervjuere vil om kort tid ta kontakt med deg for å avtale tid og sted for 
oppfølgingsintervjuet. Det er frivillig å delta, men vi håper du blir med slik at resultatene fra 
undersøkelsen gir et mest mulig korrekt bilde av befolkningen. De som deltar i 
undersøkelsen er med i trekningen av ett gavekort på 10 000 kroner og fem gavekort på 
1 000 kroner. 
 
For å gjøre intervjuet kortere vil vi koble på opplysninger fra registre som SSB har tilgang til. 
Dette gjelder opplysninger om arbeid, inntekt, trygd og om husstanden. Undersøkelsen 
gjennomføres etter lovpålagte regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud som er 
godkjent av Datatilsynet. SSB vil aldri offentliggjøre eller formidle videre opplysninger om 
enkeltpersoner. Vi vil anonymisere datamaterialet senest to år etter at undersøkelsen er 
avsluttet, slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig. 
 
Undersøkelsen gjennomføres av SSB i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og NTNU 
Samfunnsforskning. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. 
Nettsiden er tilrettelagt som taleweb. Du kan også ringe oss gratis på telefon 800 83 028 eller 
sende en e-post til lkf@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til 
vårt personvernombud, tlf. 21 09 00 00 eller e-post personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi håper du vil være med på oppfølgingsintervjuet! 
 
Med vennlig hilsen 
         

      
Øystein Olsen       Anne Sundvoll            
adm. direktør       seksjonssjef   
 
   



  

 
 
 
 

 
 
 

Oslo, januar 2008 
Sakshandsamarar: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

 
Undersøking om levekår, helse og funksjonsevne – oppfyljingsintervju 

I samband med Statistisk sentralbyrå (SSB) si levekårsundersøking om helse og 
funksjonsevne tek vi igjen kontakt med deg for eit oppfyljingsintervju. Ut frå dei svara du ga i 
det fyrste intervjuet vil vi gjerne stilla deg nokre spørsmål om funksjonsevne, helsetenester, 
bustad, transport, utdanning og arbeid. Føremålet med undersøkinga er å få kunnskap om 
forhold i kvardagen og livssituasjonen til personar som har nedsett funksjonsevne eller kronisk 
sjukdom.  
 
Ein av våre intervjuarar vil om kort tid ta kontakt med deg for å gjera avtale om tid og stad for 
eit oppfyljingsintervju. Det er frivillig å ta del i undersøkinga, men vi vonar du vert med slik at 
resultata gjer eit mest mogleg korrekt bilete av befolkninga i Noreg. Dei som deltek i 
undersøkinga er med i trekkinga av eitt gåvekort på 10 000 kroner og fem gåvekort på 
1 000 kroner. 
 
For å gjere intervjuet kortare vil vi kople på opplysingar frå register som SSB har tilgjengeleg. 
Dette gjeld opplysingar om arbeid, inntekt, trygd og om husstanden. Undersøkinga vert 
gjennomført etter lovpålagde reglar, og SSB har peika ut eit eige personvernombod som er 
godkjend av Datatilsynet. SSB vil aldri offentleggjere eller formidle vidare opplysingar om 
den enkelte. Vi vil anonymisera datamaterialet seinast to år etter at undersøkinga er avslutta 
slik at identifisering av personar ikkje er mogleg. 
 
Undersøkinga vert gjennomført av SSB i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og NTNU 
Samfunnsforskning. Treng du meir informasjon, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. Nettsida er 
lagd tilrette som taleweb. Du kan òg ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein e-
post til lkf@ssb.no. For generelle spørsmål om personvern i SSB kan du spørje vårt 
personvernombod, tlf. 21 09 00 00 eller e-post personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi vonar du vil vera med på oppfyljingsintervjuet! 
 
Med venleg helsing 
         

      
Øystein Olsen       Anne Sundvoll            
adm. direktør       seksjonssjef   
 
 



Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne – oppfølging 
 
 
Behov for tilrettelegging 
 
Vi ønsker å gjennomføre oppfølgingsintervjuet hjemme hos deg eller på et annet egnet sted. 
Hvis du har behov for tilrettelegging i forbindelse med intervjuet, ber vi deg gi oss beskjed om 
dette i forkant. Du kan også benytte deg av en medhjelper under intervjuet dersom det skulle 
være nødvendig. 
 
Ønsket tilrettelegging:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Kontaktinformasjon 
 
Dersom du har flyttet, fått nytt telefonnummer eller har annen kontaktinformasjon som gjør det 
lettere for oss å få tak i deg, ber vi deg gi oss tilbakemelding om dette. Vær vennlig å oppgi 
navn og ID-nummer ved kontakt. ID-nummeret ditt står ved siden av navnet ditt øverst på 
informasjonsbrevet. 
 
 
Navn:_____________________________________________  ID-nummer:_______________ 
          
Adresse:____________________________________________________________________ 
 
Postnr.:________________ Poststed:_____________________________________________ 
 
Tlf.:___________________ Mobil: ______________________ 
 
E-post:____________________________________________ 
 
 
Du kan kontakte oss på følgende måter: 
 

• Ringe oss på telefon 800 83 028  
 

• Sende en e-post til lkf@ssb.no 
 

• Sende denne svarslippen til: 
 

Statistisk sentralbyrå 
Postboks 8131 Dep. 
0033 Oslo 

 
 
Mer informasjon om undersøkelsen finner du på nettsiden www.ssb.no/lkf.  
 
 
Vi håper du har anledning til å delta i undersøkelsen! 



 
 
 
 
 
Oslo, september 2007  
Saksbehandler: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
 
 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne 
 
Vi vil gjerne komme i kontakt med deg i forbindelse med vår undersøkelse om levekår, helse og 
funksjonsevne. Imidlertid mangler vi opplysninger om et telefonnummer vi kan nå deg på, og vi 
håper du kan hjelpe oss med dette. 
 
Formålet med undersøkelsen er å få en oversikt over helseforhold og funksjonsevne i 
befolkningen. Det er frivillig å delta, men vi håper du vil være med. Det er viktig at alle slags 
mennesker blir med, uansett hvor frisk eller syk man måtte være. 
 
Du kan hjelpe oss ved å fylle ut slippen nedenfor og returnere den i vedlagte svarkonvolutt. Du 
kan også oppgi ditt telefonnummer ved å sende en e-post til lkf@ssb.no, ringe oss på grønt 
nummer 800 83 028 eller sende oss en faks på 21 09 49 89. Telefonnummeret du oppgir skal kun 
brukes til dette formålet og vil bli slettet fra våre registre senest ett år etter at datainnsamlingen er 
avsluttet.  
 
Vennlig hilsen 
Statistisk sentralbyrå, 
 

 
Einar Bjørshol 
prosjektleder 
 
 
Vedlagt:  Returkonvolutt 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne 
 

Telefonnummer: _______________________ 
 

Behov for tilrettelegging:_____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Andre opplysninger:__________________________________________________________ 
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Oslo, november 2007  
Saksbehandlere: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne 

Du har tidligere blitt kontaktet av en av våre intervjuere i forbindelse med Statistisk sentralbyrås 
(SSB) levekårsundersøkelse om helse og funksjonsevne. Formålet med undersøkelsen er å få ny 
og bedre kunnskap om forhold i hverdagen og livssituasjonen til personer som har nedsatt 
funksjonsevne eller kronisk sykdom. Vi stiller blant annet spørsmål om helse, funksjonsevne, bruk 
av helsetjenester, bolig og transport. 
 
Ut fra vår forrige kontakt med deg, oppfatter vi at du er en del av målgruppen for undersøkelsen. 
Fordi det er viktig for oss at du blir med, henvender vi oss til deg enda en gang.  
 
I løpet av kort tid vil en av våre intervjuere ta kontakt med deg for å avtale når det passer å foreta 
et intervju. Vi ønsker å legge spesielt til rette for at du kan delta i undersøkelsen. For 
eksempel kan intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på telefon, du kan ha noen 
tilstede som kan hjelpe deg til å svare, eller du kan benytte svarark for å besvare spørsmålene. Du 
kan også kontakte oss og oppgi spesielle behov for tilrettelegging. 
 
Det er frivillig å delta, men vi håper du blir med slik at resultatene fra undersøkelsen gir et mest 
mulig korrekt bilde av befolkningen. De som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av ett 
gavekort på 10 000 kroner og fem gavekort på 1 000 kroner. 
 
For å gjøre intervjuet kortere vil vi koble på opplysninger fra registre som SSB har tilgang til. Dette 
gjelder opplysninger om arbeid, inntekt, trygd og om husstanden. Undersøkelsen gjennomføres 
etter lovpålagte regler, og SSB har utnevnt eget personvernombud som er godkjent av 
Datatilsynet. SSB vil aldri offentliggjøre eller formidle videre opplysninger om enkeltpersoner. Vi vil 
anonymisere datamaterialet senest to år etter at undersøkelsen er avsluttet, slik at identifisering av 
den enkelte ikke er mulig. 
 
Undersøkelsen gjennomføres av SSB i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og NTNU 
Samfunnsforskning. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. 
Nettsiden er tilrettelagt som taleweb. Du kan også ringe oss gratis på telefon 800 83 028 eller 
sende en e-post til lkf@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til 
vårt personvernombud, tlf. 21 09 00 00 eller e-post personvernombudet@ssb.no. 
 
Med vennlig hilsen 
         

      
Øystein Olsen       Anne Sundvoll            
adm. direktør       seksjonssjef    
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Oslo, november 2007  
Sakshandsamarar: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

 
Undersøking om levekår, helse og funksjonsevne 

Du har tidlegare vorte kontakta i samband med Statistisk sentralbyrå (SSB) si 
levekårsundersøking om helse og funksjonsevne. Føremålet med undersøkinga er å få 
kunnskap om forhold i kvardagen og livssituasjonen til personar som har nedsett 
funksjonsevne eller kronisk sjukdom. Vi stiller bland anna spørsmål om helse, funksjonsevne, 
bruk av helsetenester, bustad og transport 
 
Ut frå den førre kontakten med deg, oppfattar vi at du er ein del av målgruppa for 
undersøkinga. Fordi det er viktig for oss at du blir med, tek vi kontakt med deg endå ein gong.  
 
Om kort tid vil ein av våre intervjuarar ta kontakt med deg for å avtale når det passar å gjera eit 
intervju. Vi ynskjer å leggje særskild til rette for du kan vera med i undersøkinga. Til 
dømes kan intervjuet gjeras heime hjå deg eller på telefon, du kan ha nokon tilstades som kan 
hjelpa deg med å svare, eller du kan nytta svarark for å svare på spørsmåla. Du kan òg gje oss 
melding om særskilde behov ved å nytte arket som fylgjer med brevet.  
 
Det er frivillig å ta del i undersøkinga, men vi vonar du vert med slik at resultata gjer eit mest 
mogleg korrekt bilete av befolkninga i Noreg. Dei som deltek i undersøkinga er med i 
trekkinga av eitt gåvekort på 10 000 kroner og fem gåvekort på 1 000 kroner. 
 
For å gjere intervjuet kortare vil vi kople på opplysingar frå register som SSB har tilgjengeleg. 
Dette gjeld opplysingar om arbeid, inntekt, trygd og om husstanden. Undersøkinga vert 
gjennomført etter lovpålagde reglar, og SSB har peika ut eit eige personvernombod som er 
godkjend av Datatilsynet. SSB vil aldri offentleggjere eller formidle vidare opplysingar om 
den enkelte. Vi vil anonymisere datamaterialet seinast to år etter at undersøkinga er avslutta 
slik at identifisering av personar ikkje er mogleg. 
 
Undersøkinga vert gjennomført av SSB i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og NTNU 
Samfunnsforskning. Treng du meir informasjon, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. Nettsida er 
lagd tilrette som taleweb. Du kan òg ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein e-
post til lkf@ssb.no. For generelle spørsmål om personvern i SSB kan du spørje vårt 
personvernombod, tlf. 21 09 00 00 eller e-post personvernombudet@ssb.no. 
 
Med venleg helsing 
         

      
Øystein Olsen       Anne Sundvoll            
adm. direktør       seksjonssjef   
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Oslo, november 2007  
Saksbehandlere: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne - oppfølgingsintervju 

Du har tidligere blitt kontaktet av en av våre intervjuere i forbindelse med Statistisk sentralbyrås 
(SSB) levekårsundersøkelse om helse og funksjonsevne. Fordi det er viktig for oss at du blir med, 
henvender vi oss til deg enda en gang.  
 
I løpet av kort tid vil en av våre intervjuere ta kontakt med deg for å avtale når det passer å foreta 
et intervju. Vi ønsker å legge spesielt til rette for at du kan delta i undersøkelsen. For 
eksempel kan intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på telefon, du kan ha noen 
tilstede som kan hjelpe deg til å svare, eller du kan benytte svarark for å besvare spørsmålene. Du 
kan også kontakte oss og oppgi spesielle behov for tilrettelegging. 
 
Vi ønsker å stille deg spørsmål om helse, funksjonsevne, bruk av helsetjenester, bolig og 
transport. Formålet med undersøkelsen er å få ny og bedre kunnskap om forhold i hverdagen og 
livssituasjonen til personer som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. 
 
Det er frivillig å delta, men vi håper du blir med slik at resultatene fra undersøkelsen gir et mest 
mulig korrekt bilde av befolkningen. De som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av ett 
gavekort på 10 000 kroner og fem gavekort på 1 000 kroner. 
 
Dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. 
Nettsiden er tilrettelagt som taleweb. Du kan stille spørsmål om undersøkelsen ved å ringe oss 
gratis på telefon 800 83 028 eller sende en e-post til lkf@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende 
personvern i SSB kan rettes til vårt personvernombud, tlf. 21 09 00 00 eller e-post 
personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi håper du vil være med på oppfølgingsintervjuet! 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

            
Anne Sundvoll       Einar Bjørshol 
seksjonssjef        førstekonsulent 
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Oslo, november 2007  
Sakshandsamarar: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

 
Undersøking om levekår, helse og funksjonsevne - oppfølgingsintervju 

Du har tidlegare vorte kontakta i samband med Statistisk sentralbyrå (SSB) si 
levekårsundersøking om helse og funksjonsevne. Fordi det er viktig for oss at du blir med, tek 
vi kontakt med deg endå ein gong.  
 
Om kort tid vil ein av våre intervjuarar ta kontakt med deg for å avtale når det passar å gjera eit 
intervju. Vi ynskjer å leggje særskild til rette for du kan vera med i undersøkinga. Til 
dømes kan intervjuet gjeras heime hjå deg eller på telefon, du kan ha nokon tilstades som kan 
hjelpa deg med å svare, eller du kan nytta svarark for å svare på spørsmåla. Du kan òg gje oss 
melding om særskilde behov ved å nytte arket som fylgjer med brevet.  
 
Vi vil gjerne stille deg spørsmål om helse, funksjonsevne, bruk av helsetenester, bustad og 
transport. Føremålet med undersøkinga er å få kunnskap om forhold i kvardagen og 
livssituasjonen til personar som har nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.  
 
Det er frivillig å ta del i undersøkinga, men vi vonar du vert med slik at resultata gjer eit mest 
mogleg korrekt bilete av befolkninga i Noreg. Dei som deltek i undersøkinga er med i 
trekkinga av eitt gåvekort på 10 000 kroner og fem gåvekort på 1 000 kroner. 
 
Treng du meir informasjon om undersøkinga, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. Nettsida er 
lagd tilrette som taleweb. Du kan stille spørsmål om undersøkinga ved å ringje oss gratis på 
telefon 800 83 028 eller sende ein e-post til lkf@ssb.no. For generelle spørsmål om 
personvern i SSB kan du spørje vårt personvernombod, tlf. 21 09 00 00 eller e-post 
personvernombudet@ssb.no. 
 
Med venleg helsing 
 

 

            
Anne Sundvoll       Einar Bjørshol 
seksjonssjef        førstekonsulent 
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Oslo, november 2007  
Saksbehandlere: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne – oppfølgingsintervju 

Du har tidligere blitt kontaktet av en av våre intervjuere i forbindelse med Statistisk sentralbyrås 
(SSB) levekårsundersøkelse om helse og funksjonsevne. Fordi det er viktig for oss at du blir med, 
tillater vi oss å kontakte deg igjen.  
 
Ut fra svarene du oppga i det første intervjuet vil vi gjerne stille deg noen flere spørsmål om helse 
og funksjonsevne, bolig, fritid, utdanning og arbeid. Vi håper du vil la deg intervjue. Du kan velge 
om du vil gjennomføre intervjuet på telefon, hjemme hos deg selv eller på et annet egnet sted. 
 
Målgruppen for undersøkelsen er personer i alderen 20 til 67 år. For at resultatene skal gi et mest 
mulig korrekt bilde av denne delen av befolkningen, er det viktig at flest mulig av de vi henvender 
oss til blir med i undersøkelsen. 
 
Det er frivillig å delta, men vi håper du blir med slik at resultatene fra undersøkelsen gir et mest 
mulig korrekt bilde av befolkningen. Som en liten påskjønnelse har vi lagt ved et Flax-lodd. De som 
deltar i undersøkelsen er også med i trekningen av ett gavekort på 10 000 kroner og fem gavekort 
på 1 000 kroner. 
 
Dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. Du kan 
stille spørsmål om undersøkelsen ved å ringe oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende en e-
post til lkf@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i SSB kan rettes til vårt 
personvernombud, tlf. 21 09 00 00 eller e-post personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi håper du vil være med på oppfølgingsintervjuet! 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

            
Anne Sundvoll       Einar Bjørshol 
seksjonssjef        førstekonsulent 
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Oslo, november 2007  
Sakshandsamarar: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

 
Undersøking om levekår, helse og funksjonsevne - oppfølgingsintervju 

Du har tidlegare vorte kontakta i samband med Statistisk sentralbyrå (SSB) si 
levekårsundersøking om helse og funksjonsevne. Fordi det er viktig for oss at du blir med, tek 
vi kontakt med deg endå ein gong.  
 
Ut frå dei svara du gav i det fyrste intervjuet vil vi gjerne stilla deg nokre fleire spørsmål om 
funksjonsevne, helsetenester, bustad, transport, utdanning og arbeid. Vi håper du vil la deg 
intervjue. Du kan velje om du vil gjera intervjuet på telefon, heime hjå deg eller på ein annan 
stad. 
 
Målgruppa for undersøkinga er personar i alderen 20 til 67 år. For at resultata skal gi eit mest 
mulig korrekt bilete av denne delen av folket i Noreg, er det viktig at så mange som mulig av 
dei vi kontaktar vert med i undersøkinga. 
 
Det er frivillig å delta, men vi vonar du vert med slik at resultata gjer eit mest mogleg korrekt 
bilete av befolkninga i Noreg. Som ei påskjønning legg vi ved eit Flax-lodd. Dei som deltek i 
undersøkinga er òg med i trekkinga av eitt gåvekort på 10 000 kroner og fem gåvekort på 
1 000 kroner. 
 
Treng du meir informasjon om undersøkinga, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. Nettsida er lagd 
tilrette som taleweb. Du kan stille spørsmål om undersøkinga ved å ringje oss gratis på telefon 
800 83 028 eller sende ein e-post til lkf@ssb.no. For generelle spørsmål om personvern i SSB 
kan du spørje vårt personvernombod, tlf. 21 09 00 00 eller e-post 
personvernombudet@ssb.no. 
 
Med venleg helsing 
 

 

            
Anne Sundvoll       Einar Bjørshol 
seksjonssjef        førstekonsulent 
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Oslo, januar 2008 
Saksbehandlere: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkelser 

 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne - oppfølgingsintervju 

Du har tidligere blitt kontaktet av en av våre intervjuere i forbindelse med Statistisk sentralbyrås 
(SSB) levekårsundersøkelse om helse og funksjonsevne. Fordi det er viktig for oss at du blir med, 
henvender vi oss til deg enda en gang. Vi håper tidspunktet passer deg bedre nå.  
 
I løpet av kort tid vil en av våre intervjuere ta kontakt med deg for å avtale når det passer å foreta 
et intervju. Vi ønsker å legge spesielt til rette for at du kan delta i undersøkelsen. For 
eksempel kan intervjuet kan gjennomføres hjemme hos deg eller på telefon, du kan ha noen 
tilstede som kan hjelpe deg til å svare, eller du kan benytte svarark for å besvare spørsmålene. Du 
kan også kontakte oss og oppgi spesielle behov for tilrettelegging. 
 
Formålet med undersøkelsen er å få ny og bedre kunnskap om forhold i hverdagen og 
livssituasjonen til personer som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Derfor vil vi 
gjerne stille deg noen spørsmål om blant annet funksjonsevne, bruk av helsetjenester, bolig, 
transport og fritid. 
 
Det er frivillig å delta, men vi håper du blir med slik at resultatene fra undersøkelsen gir et mest 
mulig korrekt bilde av befolkningen. Som en liten påskjønnelse har vi lagt ved et Flax-lodd. De 
som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av ett gavekort på 10 000 kroner og fem 
gavekort på 1 000 kroner. 
 
Dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. 
Nettsiden er tilrettelagt som taleweb. Du kan stille spørsmål om undersøkelsen ved å ringe oss 
gratis på telefon 800 83 028 eller sende en e-post til lkf@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende 
personvern i SSB kan rettes til vårt personvernombud, tlf. 21 09 00 00 eller e-post 
personvernombudet@ssb.no. 
 
Vi håper du vil være med på oppfølgingsintervjuet! 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

            
Anne Sundvoll       Einar Bjørshol 
seksjonssjef        førstekonsulent 
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Oslo, januar 2008 
Sakshandsamarar: Einar Bjørshol og Gunnar Fodnesbergene 
Telefon: 800 83 028 (grønt nummer) 
Seksjon for intervjuundersøkingar 

 
Undersøking om levekår, helse og funksjonsevne - oppfølgingsintervju 

Du har tidlegare vorte kontakta i samband med Statistisk sentralbyrå (SSB) si 
levekårsundersøking om helse og funksjonsevne. Fordi det er viktig for oss at du blir med, tek 
vi kontakt med deg endå ein gong. Vi vonar tidspunktet passar betre for deg no. 
 
Om kort tid vil ein av våre intervjuarar ta kontakt med deg for å avtale når det passar å gjera eit 
intervju. Vi ynskjer å leggje særskild til rette for du kan vera med i undersøkinga. Til 
dømes kan intervjuet gjeras heime hjå deg eller på telefon, du kan ha nokon tilstades som kan 
hjelpa deg med å svare, eller du kan nytta svarark for å svare på spørsmåla. Du kan òg gje oss 
melding om særskilde behov ved å nytte arket som fylgjer med brevet.  
 
Føremålet med undersøkinga er å få kunnskap om forhold i kvardagen og livssituasjonen til 
personar som har nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom. Difor vil vi gjerne stille deg 
spørsmål om bland anna funksjonsevne, bruk av helsetenester, bustad, transport og fritid. 
 
Det er frivillig å ta del i undersøkinga, men vi vonar du vert med slik at resultata gjer eit mest 
mogleg korrekt bilete av befolkninga i Noreg. Som ei påskjønning legg vi ved eit Flax-lodd. Dei 
som deltek i undersøkinga er òg med i trekkinga av eitt gåvekort på 10 000 kroner og 
fem gåvekort på 1 000 kroner. 
 
Treng du meir informasjon om undersøkinga, kan du gå inn på www.ssb.no/lkf. Nettsida er 
lagd tilrette som taleweb. Du kan stille spørsmål om undersøkinga ved å ringje oss gratis på 
telefon 800 83 028 eller sende ein e-post til lkf@ssb.no. For generelle spørsmål om 
personvern i SSB kan du spørje vårt personvernombod, tlf. 21 09 00 00 eller e-post 
personvernombudet@ssb.no. 
 
Med venleg helsing 
 

 

            
Anne Sundvoll       Einar Bjørshol 
seksjonssjef        førstekonsulent 
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Hva er formålet med undersøkelsen? 
 
Bakgrunn for undersøkelsen 
 
Politikken i forhold til funksjonshemming har som mål å sikre likestilling og aktiv deltakelse. 
Likevel vil mange hevde at personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom 
kommer dårligere ut enn andre, og at vi er langt fra målene om likestilling og aktiv deltakelse 
i samfunnslivet. Noen vil til og med hevde at forskjellene øker. Et viktig formål med denne 
undersøkelsen er at vi skal bli bedre i stand til å svare på slike spørsmål, og at svarene vi gir 
er basert på systematisk dokumentasjon og representative data.  
 
Levekårsundersøkelser 
 
Hovedundersøkelsen er utformet som en levekårsundersøkelse. Dette er en type 
undersøkelse som nettopp er utformet for å avdekke sosiale ulikheter, undersøke forskjeller 
mellom grupper og vise endringer over tid. I Norge ble den første levekårsundersøkelsen 
gjennomført i 1973. Fra da av gjennomførte Statistisk sentralbyrå slike undersøkelser hvert 
fjerde år fram til 1995, deretter hvert år.  
 
Bare én gang tidligere er det gjennomført en undersøkelse om levekårene til personer med 
nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom; i 1995. I tillegg har de vanlige 
levekårsundersøkelsene hatt noen få spørsmål om funksjonsevne, slik at en har kunnet 
danne seg et grovt bilde. Hensikten med årets undersøkelse er å kunne tegne et tydeligere 
bilde, å stille spørsmål som er bedre tilpasset livssituasjonen til målgruppen, og å fange opp 
mer av variasjonen mellom ulike grupper med nedsatt funksjonsevne. 
 
Behovet for en egen undersøkelse av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne 
og/eller kronisk sykdom 
 
Det er flere grunner til at det er behov for en egen undersøkelse av levekårene til personer 
med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom. De tre viktigste er: 
 

1: Nedsatt funksjonsevne kan være så mye, det er stor variasjon 
2: En spesialtilpasset undersøkelse gjør at en kan stille mer relevante spørsmål og 

spørsmål som ofte ikke er med i vanlige levekårsundersøkelser 
3: Vanlige levekårsundersøkelser fanger ikke godt nok opp de hindringene for 

deltakelse som personer med nedsatt funksjonsevne møter. 
 
Disse forholdene gjør at det er behov for å jevnlig gjennomføre egne levekårsundersøkelser 
for personer med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom. Samtidig er det viktig at 
slike undersøkelser inneholder en del av de samme spørsmålene som ordinære 
levekårsundersøkelser for gjøre det mulig å sammenligne med andre grupper i befolkningen. 
 
Etter at informasjonen er samlet inn, vil den bli brukt som grunnlag for forskning og 
dokumentasjon om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk 
sykdom. Hensikten med dette arbeidet er å få fram kunnskap som i sin tur kan påvirke 
politikken på området slik at vi kan nærme oss de målene det er stor enighet om: Likhet og 
aktiv deltakelse. 



 

 
 

Undersøkelse om levekår, helse og 
funksjonsevne 

(Levekår funksjonshemmede screening) 

 

Produktnummer 4924-A 

 

 

 

 

 
 
 
INNHOLD 

1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN .....................................................................................2 
1.1 OPPDRAGSGIVERE ............................................................................................................................2 
1.2 BAKGRUNN OG FORMÅL ...................................................................................................................2 
1.3 MOTIVERING AV IO..........................................................................................................................2 

2. GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN...............................................................................2 
2.1 UTVALG ...........................................................................................................................................2 
2.2. INNSAMLINGSMETODE.....................................................................................................................3 
2.3 INTERVJUTID ....................................................................................................................................3 
2.4 INNSAMLINGSPERIODE .....................................................................................................................3 
2.5 IO-BREV...........................................................................................................................................3 
2.6 INCITAMENT.....................................................................................................................................3 
2.7 FORBEREDELSESTID .........................................................................................................................3 
2.8 HVA SKJER MED DATAENE - REGISTERKOBLING, ANONYMISERING, SLETTING..................................3 

3 SKJEMAET..........................................................................................................................................3 
 
VEDLEGG: Informasjonsbrev og spørreskjema. 
            
 
 
 
E-post:  lkf@ssb.no 
Intervjuerkontakt: Lillian Flekke      21 09 42 27 
Programmering: Trond Båshus      21 09 43 35 
Utvalg:  Thore Nafstad Bakke     21 09 49 80 
Planlegger:  Gunnar Fodnesbergene    21 09 47 89 
Planlegger:  Einar Bjørshol      21 09 46 04 
 

Instruks
Orientering og veiledning for intervjuere 



 2

1. Orientering om undersøkelsen 

1.1 Oppdragsgivere  
Det er to oppdragsgivere for undersøkelsen: Den ene er Sosial- og helsedirektoratet og den andre er en 
forskergruppe bestående av forskere fra NTNU Samfunnsforskning, Norsk forskningsinstitutt for 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

1.2 Bakgrunn og formål 
Formålet med undersøkelsen er å tegne et oversiktsbilde av helseforhold og funksjonsvansker i Norges 
befolkning. Grundigere kartlegging vil gjøres ved hjelp av et lengre besøksintervju. Undersøkelsen 
fungerer derfor også som en screening for å finne ut hvem som er i målgruppen for dette 
oppfølgingsintervjuet. 

1.3 Motivering av IO 
For de som ikke har tid til å delta i undersøkelsen. 
Intervjuet er veldig kort, det varer kun fem minutter. 
 
For de som ikke synes de er i målgruppen for undersøkelsen.. 
Utvalget er trukket tilfeldig fra folkeregisteret; vi har ikke trukket ut fra opplysninger om sykdom, 
trygdeytelser eller noe annet. Grunnen til dette er at det er viktig at alle slags mennesker blir med! Vi 
ønsker å nå et tverrsnitt av befolkningen og stille noen få spørsmål om helse og eventuelle 
begrensninger i hverdagen, samt et fåtall bakgrunnsspørsmål om arbeid og utdanning. Ut fra disse 
spørsmålene vil vi senere kontakte dem som befinner seg i målgruppen for et lengre og grundigere 
oppfølgingsintervju. 
 
For de som er i tvil om samfunnsnytten 
Det snakkes og skrives mye om livssituasjonen til personer med nedsatte funksjonsevner og kronisk 
syke, men det finnes få gode data om dette. Undersøkelsen er også viktig fordi den søker å favne vidt 
og nå personer som tradisjonelt faller utenfor målgruppen. Derfor vil undersøkelsen også kunne 
kartlegge skjulte behov i befolkningen. 

2. Gjennomføring av undersøkelsen 

2.1 Utvalg 
Utvalget er trukket tilfeldig fra folkeregisteret og består av 11 000 kvinner og menn i alderen 20-67 år. 
Utvalgstrekkingen er foretatt ut fra SSBs utvalgsplanen. IOene bor altså i utvalgsområdene. 
 
Utvalget er delt i tre puljer med ulik størrelse. Intervjuingen gjennomføres først hos lokale intervjuere, 
mens CATI-intervjuerne tar seg av oppfølgingen. 
 
Veiledende oversikt: 
 Antall IO Utsending Retur Oppfølging start 
Pulje 1 5 500 2. aug. 23. aug. 27. aug. 
Pulje 2 2 200 13. sep. 27. sep. 1. okt. 
Pulje 3 3 300 18. okt. 25. okt. 29. okt. 
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2.2. Innsamlingsmetode 
Screeningen skal gjennomføres på telefon.  

2.3 Intervjutid 
Intervjutiden vil være på omtrent fem minutter, sannsynligvis enda litt kortere.  

2.4 Innsamlingsperiode 
Datainnsamlingen gjennomføres fra uke 32 til og med uke 46.  

2.5 IO-brev  
Informasjonsbrevet til screeningen sendes ut med overskriften ”Undersøkelse om levekår, helse og 
funksjonsevne”. Brevene til første pulje ble sendt ut 30. juni, mens andre pulje sendes ut 11. september 
og tredje pulje 16. oktober. De som er aktuelle for oppfølgingsintervjuet vil motta et nytt IO-brev. 

2.6 Incitament 
Det er ingen incitamenter for å delta i undersøkelsen. 

2.7 Forberedelsestid 
Det er satt av 40 minutter til forberedelse. 

2.8 Hva skjer med dataene - registerkobling, anonymisering, sletting 
I tillegg til standard opplysninger fra folkeregisteret om navn, fødselsnummer og bosted, har vi i 
forkant av intervjuet koblet på informasjon om høyeste fullførte utdanning. 
 
Når datainnsamlingen er gjennomført, kobler vi på opplysninger om grunn- og hjelpestønad, samt 
opplysninger om inntekt. Datamaterialet blir anonymisert innen 31.12. 2008. 

3 Skjemaet 
Dette korte skjemaet består i stor grad av konkrete spørsmål knyttet til helse eller funksjonsevne. Flere 
av disse spørsmålene er hentet fra Levekårsundersøkelsen og er dermed godt utprøvd.  
 
Det kommer spørsmål om utdanning dersom IO ikke har registrert fullført utdannelse eller har fullført 
ny utdannelse de siste to årene. Det er åtte-ni kategorier for å kode utdanningsnivå, og det kan være 
nyttig å gjøre seg kjent med disse og hva slags type utdanning som inngår i hvilke kategorier. 
 
Avslutningen av intervjuet er tilpasset dem slik at det blir en tekst for dem som er i målgruppen for 
oppfølgingsintervjuet og en annen tekst for dem som er utenfor målgruppen. Det er spørsmål S9, S10 
og S11 som avgjør om man er i målgruppen. 
 
 

Lykke til med intervjuingen! 
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1. Orientering om undersøkelsen 

1.1 Oppdragsgivere  
Oppdragsgivere er Sosial- og helsedirektoratet og en gruppe bestående av forskere fra NTNU 
Samfunnsforskning (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), NOVA (Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med 
nedsatt funksjonsevne. 

1.2 Bakgrunn og formål 
Formålet med hovedundersøkelsen er: 
 

• Kartlegge levekår og begrensninger i hverdagen blant personer med nedsatt funksjonsevne og 
kronisk syke. 

• Sammenligne levekårene i denne gruppen med levekår i Norges befolkning som helhet. 
• Finne ut som det er et samsvar mellom å ha en nedsatt funksjonsevne objektivt sett og å selv 

oppfatte seg som funksjonshemmet? 

1.3 Tidligere undersøkelser 
SSB gjennomførte i 1995 en undersøkelse om levekår blant funksjonshemmede. Den gangen ble 
utvalget trukket blant personer som mottok grunnstønad, mens vi i 2007 trekker tilfeldig fra 
folkeregisteret og gjennomfører undersøkelsen i to trinn (se avsnitt 2). 

1.4 Motivering av IO 
Først av alt er det viktig å nærme seg IO noe forsiktig, for selv om vi gjennom screeningen har 
identifisert IO som en person med varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, er det ikke sikkert at IO 
selv oppfatter seg selv slik. Det er forskjell på å ha en sykdom eller lidelse faktisk sett og opplevelsen 
av denne. Dersom du opplever at IO identifiserer seg med målgruppen, kan et innsalgsargument være 
viktigheten av å kartlegge levekårene i gruppen og sammenligne dette med befolkningen som helhet. 
Et av formålene med undersøkelsen er også å kartlegge barrierer og stengsler som hindrer målgruppen 
i dagliglivet, fra arbeid, utdanning, deltakelse i samfunnet, osv. Det er viktig å få gode tall om disse 
tingene for at politikerne og de som utformer lovene skal kunne ha et grunnlag for å forbedre 
forholdene. 
 
En annen viktig del av kontaktstrategien er å henvise til første kontakt i screeningen. Dersom man først 
har deltatt på første del av undersøkelsen, er det også lettere å delta i andre del, og hovedintervjuet 
(husk at IO kjenner det som oppfølgingsintervjuet!) blir en naturlig forlengelse av det første og 
innledende intervjuet. Dersom du intervjuet IO den gangen, har du allerede vært i kontakt med IO og 
er en ”kjenning” av IO. Dette gjør det også vanskeligere for IO å si nei til oppfølgingsintervjuet. 
 
Når dere har avtalt tid og sted for intervju med IO, kan det være nyttig å nevne for han/henne at det vil 
bli noen spørsmål om utgifter til helsetjenester og medisiner. Dette er ikke for at IO skal samle 
sammen alle sine kvitteringer, men for at han/hun er forberedt på at spørsmålene vil komme. Det er 
krevende spørsmål, men det går lettere å svare på dem dersom man er mentalt forberedt på det. Du kan 
selv vurdere om du vil nevne dette blant noen av de andre spørsmålene som vil stilles (bolig, transport, 
arbeid o.a.), eller om du kun nevner utgiftsspørsmålene. Uansett kan det være en fordel å nevne det 
etter at IO har sagt ja til å bli intervjuet. Ellers vil informasjonen kunne påvirke denne avgjørelsen. 
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2. Gjennomføring av undersøkelsen 

2.1 Utvalg 
Utvalget i hovedintervjuet består av personer som i screeningsintervjuet har oppgitt å oppleve at 
sykdom eller nedsatt funksjonsevne begrenser dem i hverdagen i stor eller noen grad. Det er beregnet 
at utvalgsstørrelsen vil være på omkring 2 000 personer. Som i screeningen består dermed utvalget 
kvinner og menn i alderen 20-67 år, bosatt i utvalgsområdene. 
 
Personer som bor på institusjon og som normalt ville være for syke til å delta i en vanlig undersøkelse, 
befinner seg i målgruppen for denne undersøkelsen. Vi vil derfor bruke ekstra ressurser på 
tilrettelegging for at disse kan bli med: 
 

• Det er tillatt med bisitter og indirekte intervju med verge, pleier eller annen ansvarperson. I 
sistnevnte tilfelle SKAL dette avklares med planlegger eller intervjuerkontakt. 

• Dersom IO oppgir at det er spesielle behov for tilrettelegging, gi beskjed om dette til 
intervjukontoret så sender vi ut svarkort med stor skrift (synshemmede), spørreskjemaet på 
enkeltkort (hørselshemmede) eller vurderer annen bistand.  

• Vi sender også ut et svarark med IO-brevet hvor man kan gi tilbakemelding om behov for 
tilrettelegging i forbindelse med intervjuet. 

2.2. Innsamlingsmetode 
Hovedintervjuet skal gjennomføres ved besøk. Det er mulig å gjennomføre intervjuet per telefon 
dersom IO ønsker det. NB! Vær påpasselig med å markere riktig for type kontakt ved avslutningen av 
intervjuet. 

2.3 Intervjutid 
Intervjutiden er anslått til å være på 60 minutter i gjennomsnitt. For de fleste vil nok intervjutiden være 
en del lavere, mens IO som har sterkt nedsatt funksjonsevne vil behøve mye tid på å besvare 
spørsmålene og dermed dra opp gjennomsnittstiden. IO som er i arbeid, som har tilrettelagt bolig, som 
har benyttet mange helsetjenester siste 12 måneder eller som er i utdanning vil få en del ekstra 
spørsmål. 

2.4 Innsamlingsperiode 
Datafangstperioden følger puljeinndelingen fra screeningen, hvilket innebærer følgende tidsplan: 
 
Veiledende oversikt: 
 Antall IO Utsending Oppstart Avslutning 
Pulje 1 ca. 700 23.aug. 27.aug. 29. sep. 
Pulje 2 ca. 600 27. sep. 1. okt. 3. nov. 
Pulje 3 ca. 700 1. nov. 5. nov. 8.des. 
 
Antallet IO er avhengig av hvor mange IO man klarer å screene i den ordinære perioden, dvs. før man 
sender screenings-IO til oppfølging på CATI, samt svarprosent og andelen IO som befinner seg i 
målgruppen. 
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2.5 IO-brev  
Det sendes ut eget brev om hovedintervjuet (kalt oppfølgingsintervju). Vedlagt vil det også være et 
svarark hvor man kan opplyse om behov for tilrettelegging i forbindelse med intervjuet. 

2.6 Incitament 
IO som deltar i både screeningsintervjuet og hovedintervjuet er med i trekningen av ett gavekort på 
10 000 kroner og fem gavekort på 1 000 kroner. 

2.7 Forberedelsestid 
Det blir godtgjort fire timer forberedelsestid. Timene blir påført av kontoret. 
 
Øvingstiden tar høyde for to gjennomganger av skjema. Vi anbefaler følgende profiler: 1) IO som er 
sysselsatt (S12), som var i arbeid da funksjonsnedsettelsen inntraff (Fu3c) og som benytter 
egenandelsordning 1 (NyHls9a) men ikke vil få frikort i løpet av 2007 (Hls9b). 2) IO som er i 
utdanning (S15), som bor i omsorgsbolig eller lignende (Bo6a) og som ikke benytter noen 
egenandelsordning (NyHls9a). 
 

2.8 Hva skjer med dataene - registerkobling, anonymisering, sletting 
Opplysningene fra screeningsintervjuet vil bli koblet på hovedintervjuet. I tillegg vil det kobles på 
registeropplysninger om arbeid, trygd og inntekt. Oppdragsgivere og andre forskere vil kun ha tilgang 
til anonymiserte data hvor identifisering av enkeltpersoner ikke skal være mulig. Datamaterialet blir 
endelig anonymisert innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet. 

2.9 Frafall, avgang og flyttinger 
Institusjonsbeboere skal være med i utvalget og er ikke avgang. 

3 Skjemaet 
Vær forsiktig med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter" hvis de ikke spesielt står i 
spørsmålsteksten. Det er viktig å prøve å få IO til å gi et annet svar, men uten å presse i noen retning. 
Noen ganger kan IO trenge litt tid for å komme frem til svaret, og da er det viktig å være litt tålmodig. 
Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast - "F8" for "vet 
ikke" og "F9" for "nekting", eller spørsmålstegnknapp og utropstegnknapp i verktøylinja. 
 
Gjennom hele intervjuet brukes uttrykket ”varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne”. Det kan godt 
hende at andre ord, som ”funksjonshemming”, ”kronisk sykdom”, ”funksjonsvansker”, hadde passet 
bedre for IO. Målgruppen er veldig sammensatt, og det er umulig å finne ett uttrykk som passer for 
alle. Vi har drøftet og eksperimentert mye fram og tilbake med ulike ord og løsninger, men landet på 
dette uttrykket. Noe må vi bruke når vi henviser til IOs sykdom, svekkelse, handicap, 
funksjonshemming, osv. Du kan gjerne gjøre IO oppmerksom på dette innledningsvis i tilfelle han/hun 
skulle reagere på ordvalget. 
 
Dersom intervjuet gjennomføres indirekte, må dere i samtykkespørsmålet innledningsvis i skjema 
skrive en binderskommentar om hvem som samtykker på vegne av IO. Det er også et eget spørsmål før 
husholdsboksen hvor dere skal krysse av om intervjuet gjennomføres kun med IO, med bisitter eller 
indirekte. 
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Husholdsboksen er stort sett den samme som brukes i andre levekårsundersøkelser. Det er et par 
tilleggsspørsmål: Om det er noen andre i husholdningen som behøver hjelp eller pleie (Hjelp1, Hjelp2) 
og om man har barn over 16 år som har flyttet hjemmefra (AndrBrn3, AndrBrn4). For 
institusjonsboere gir det ingen mening å kartlegge hvem IO bor sammen med, så fra spørsmålet om 
sivil status kan du taste deg gjennom skjemaet frem til AndrBrn3 uten å lese opp noen spørsmål til IO. 
 
Spørreskjemaet består av en del nye spørsmål og en del spørsmål som er kjent fra SSBs 
levekårsundersøkelser og fra Arbeidskraftsundersøkelsen. 
 
NB! Det er dessverre noen små feil i papirversjonen av spørreskjemaet som ikke ble oppdaget før 
skjemaet gikk i trykk. Vi beklager dette. 

3.1 Enkeltspørsmål 
Fu1 
Denne spørsmålssekvensen er hentet fra en australsk spørreundersøkelse og kartlegger ulike typer 
funksjonshemminger. Noen av spørsmålene vil kanskje virke rare eller overlappe hverandre, og IO vil 
kanskje stusse over at vi ikke spør om diagnose eller sykdom. Men for å kunne sammenligne med 
internasjonale forhold må vi bruke sekvensen slik den står. 
 
Fu1e_2 
Dette og lignende spørsmål senere i Fu1-sekvensen skal måle hvorvidt ulike funksjonshemminger 
begrenser IO i hverdagen eller dagligdagse aktiviteter. I vår norske oversettelse har det blitt ”Medfører 
dette begrensninger i hva du kan gjøre?” 
 
Fu1m_1 
Med en ”sykdom eller funksjonsnedsettelse som er synlig for andre” mener vi ikke hjelpemidler som 
et synlig tegn på sykdommen eller funksjonsnedsettelsen, som for eksempel briller for nedsatt syn, 
rullestol for nedsatt førlighet i bein og føtter. Vi er ute etter en kroppslig misdannelse eller deformitet, 
men det blir noe voldsomt å stille et slikt direkte spørsmål. 
 
Fu1p_1, Fu1p_2 
Som beskrevet i Fu1 over spør vi ikke om sykdom eller diagnose, men om begrensninger og 
funksjonsnedsettelser. Flere IO vil nok ikke oppleve dette som tilfredsstillende, men ønsker å fortelle 
sin historie og om sin sykdom. Dette åpne ”Annet”-spørsmålet ligger utsatt til i så måte. Likevel er det 
ikke sykdommen vi ønsker å vite noe om, men hvordan den begrenser eller hemmer IO. 
 
Fu3y 
Vi har oppgitt femårsintervaller for tidfestingen av da IO første gang fikk varig nedsatt funksjonsevne. 
De viktigste skillene for den videre gangen i skjema er å avklare om dette inntraff før eller etter 15 år 
eller 20 år. 
 
Hls4 
Tidsreferansen for de fleste spørsmålene er enten siste fire uker eller siste 12 måneder, men på grunn 
av ordningen med tildeling av disse kommunale tjenestene, spør vi om forhold for siste 
kalendermåned. For eksempel, dersom intervjuet gjennomføres i september, kan du gjerne si til IO at 
vi spør om august. 
 
Hls4a_5, Hls4b_5, Hls4c_5, Hls4d_5, Hls4f_5 
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Vi er ikke ute etter en vurdering av fornøydhet med tilbudet eller tjenesten, men snarere hvorvidt IO 
synes det har vært tilstrekkelig i ”mengde”, dvs. i antall timer, matombringninger, vask, osv. 
 
NyHls9a 
I Norges befolkning er det omtrent én million som benytter egenandelskort 1 og femti tusen 
egenandelskort 2. Sistnevnte ordning er så kjent, og flere IO vil nok ikke vite om ordningen. Selv om 
teksten står som hjelpetekst er det derfor viktig å forklare IO hva som faller inn under hvilke ordninger 
slik at dette blir riktig. Dette spørsmålet og de påfølgende i Hls9 (se under) er veldig viktige for å 
beregne helseutgifter. 
 
Hls9a, Hls9d 
Fra NAVs internettsider: Når man har betalt egenandeler opp til et visst beløp, kan man få frikort. Da 
slipper man å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det finnes to typer frikort som gjelder for 
ulike typer tjenester (kort 1 og 2, se NyHls9a). Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke 
benytte det i den andre ordningen. 
 
Hls20a 
Audiopedagog er en yrkestittel for personer med spesialutdanning i undervisning av døve og tunghørte 
barn, unge og voksne. Logoped er en yrkestittel for personer med spesialutdanning i undervisning av 
barn, unge og voksne med tale-, lese- eller skrivevansker. 
 
Hls22a, Hls22c 
Det kan hende at IO har vanskelig for å skille mellom medisiner på blå og hvit resept. Et tips kan være 
å spørre om reseptarket var blått eller hvitt (derav navnet). De som får medisin på blå resept vil nok 
vite at de får medisin gjennom denne ordningen. Dermed vil de som er mest usikre sannsynligvis ikke 
ha fått medisin på blå resept. 
 
Bo6a, Bo6b 
Vi ønsker å vite om IO bor i en bolig som er spesielt tilpasset eller lagt til rette for personer med varig 
sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Vi skiller ikke mellom ulike typer bolig, men er interessert i om 
det er bemanning hele dagen/døgnet, deler av dagen/døgnet eller om det er ingen bemanning. Vi skiller 
heller ikke mellom dag- eller døgnbemanning, men denne presiseringen er sløyfet i spørreteksten. Det 
viktige er om det er folk der hele tiden eller bare til og fra. Bemanning hele dagen men ikke om natten, 
skal kodes som ”1) hele dagen”. 
 
Bo7-Bo8 
Disse spørsmålene (noe omstokket i rekkefølge) tar sikte på å undersøke hvorvidt det forekommer en 
”snikinstitusjonalisering” der IO bor. Disse tilrettelagte boligene skal kunne ligge midt i vanlige 
boligfelt, men flere kommuner bygger opp egne tun med boliger for å spare penger. Vi forsøker å 
fange ulike dimensjoner av snikinstitusjonalisering med disse spørsmålene. 
 
Bo22c 
Merk at spørsmålet ikke dreier seg om støtte kun til boutgifter, men til løpende utgifter generelt. 
 
Arb31a 
De årsakene vi er mest opptatt av å fange opp her er svaralternativene knyttet til funksjonsnedsettelse 
og varig sykdom, dvs. svaralternativ 1-3. 
 
Arb37 
I disse spørsmålene er vi ikke ute etter å vite om IO har skaffet seg en type jobb som passer til 
hans/hennes funksjonsnedsettelse, men vi ønsker å måle arbeidsgivers villighet til å legge til rette for at 
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personer med varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne kan være i jobb på denne arbeidsplassen. 
Spørsmålene er hentet fra andre kvartals tilleggsspørsmål til AKU. 
 
Arb62 
Spørsmålene handler om IO har opplevd å bli diskriminert på arbeidsmarkedet på grunn av varig 
sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Det er svært subjektivt hvordan man opplever dette, men vi lar 
det være opp til IO selv å avgjøre om han/hun har opplevd ulike situasjoner på denne måten. 
 
Hls6a 
Vi ønsker her å vite om offentlige transportordninger. TT-kortet er en kommunal tjeneste til 
funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Med TT-
kort får man enten et fastsatt beløp for en avgrenset periode eller man får tildelt et bestemt antall reiser 
med drosje eller spesialbil mot å betale en egenandel. 
 
Tra1a, Tra2a, Tra3a, Tra4a, Tra5a, Tra6a, Tra9a, Tra10a 
Vi tenker her på lokale reiser eller reiser i Norge, ikke reiser i utlandet. 
 
Tra7a, Tra8a 
Gjelder både reiser innad i Norge og til og fra utlandet. 
 
Sos32a-b, Sos33a-d, NySos32 
Flere av spørsmålene i denne bolken søker å kartlegge sosial deltakelse og isolasjon. Disse 
spørsmålene er et forsøk på å måle om IO selv er tilbakeholden eller redd for å bevege seg ut. I 
NySos32 spør vi sågar om IO har opplevd trakassering eller ubehagelige situasjoner i møte med andre 
mennesker. 
 
 
 

Lykke til med intervjuingen! 
 



1 

 
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne – 
Tilleggsinstruks 
 
 
Avgangs- og frafallsgrunner 
Undersøkelsen retter seg mot personer som ofte uteblir fra vanlige undersøkelser fordi de bor på 
institusjon eller er for syke til å delta. I denne undersøkelsen vil vi å gjøre en ekstra innsats for å få 
med nettopp disse. IO som bor på institusjon er i utgangspunktet ikke avgang. IO som ikke vil være 
med pga langvarig sykdom ønsker vi også å få med. Spør om det er noen tilrettelegginger vi kunne 
gjort for at IO skal kunne bli med likevel (besøksintervju, intervju med bisitter).  
 
Screeningsintervjuet på besøk? 
Forsøk først å komme i kontakt med IO og undersøk om det er mulig å gjennomføre et 
screeningintervju på telefon med ham/henne først. Dersom dette ikke er mulig men det er åpenbart at 
IO befinner seg i målgruppen, gir du beskjed til kontoret. Vi vil da sende ut hovedintervjuet slik at du 
kan gjennomføre både screening og hovedintervju ved besøk. NB! Alle skal gjennomføre 
screeningintervju – også IO som man vet er i målgruppen! 
 
Bisitter / indirekte intervju 
I tilfeller hvor IO ikke er i stand til å gjennomføre et intervju på egenhånd, tillater vi bisitter eller 
indirekte intervju. Dersom vi skal kunne gjennomføre indirekte intervju, må dette enten være med 
verge, en person som vergen tillater å svare på intervjuet, eller så må IO selv samtykke i at personen 
svarer på vegne av IO. Ved indirekte intervju må dere skrive inn binderskommentar i begynnelsen av 
skjemaet om hvem som har samtykket til at intervjuet gjennomføres. 
 
Hovedintervjuet: IO ikke i målgruppen 
Etter at vi startet opp med hovedintervjuet, har IO i noen tilfeller stilt seg spørrende til å bli kontaktet 
for oppfølgingsintervju. I disse tilfellene har IO stort sett ingen helseproblemer, men har blitt screenet 
inn fordi han/hun har oppgitt å motta grunn- eller hjelpestønad (S10), uførepensjon eller tidsbegrenset 
uførestønad (S11a). Her møter vi problemstillingen at IO ikke anser seg som en del av målgruppen 
selv om vi gjør det. I disse tilfellene er det viktig at dere legger inn frafallskommentar som spesifiserer 
at dette er frafallsårsaken. Bruk frafallskode 41. 
 
Fordeling av IO og tidsfrister 
Ettersom det i utgangspunktet er ukjent hvor personene i målgruppen bor i landet, har det vært 
vanskelig å lage et godt oppsett for hvor mange IO hver enkelt intervjuer vil få tildelt. Opplegget er 
derfor slik at alle først jobber en tid med screeningsintervjuet. Deretter blir IO til hovedintervjuet 
fordelt etter hvor de befinner seg. Intervjuere som har fått få eller ingen IO til hovedintervjuet, har i 
stedet fått screeningsintervju til oppfølging. Derfor ber vi alle returnere screenings-IO til fristen slik at 
vi kan omfordele dem som det ikke er oppnådd kontakt med. 
 
Veiledende oversikt over tidsfrister: 
 Pulje 2 screening Pulje 2 hovedint. Pulje 3 screening Pulje 3 hovedint. 
IO-brev sendes 13. september 3. oktober 16. oktober 5. november 
Utsending 13. september 4. oktober 18. oktober 6. november 
Siste intervjudag 29. september 3. november 3. november 8. desember 
 
Det blir en ekstra utsending for hovedintervjuet i både pulje 2 og pulje 3, men tidspunktet må vi se an 
med hensyn til innkomne screeningsintervjuer (oppfølging). 
 
 

Godtgjørelse for lesing av denne tilleggsinstruksen påføres automatisk av kontoret. 



   
Undersøkelse om levekår, helse og funksjonsevne (LKF) – oppfølging 
Det skal gjennomføres oppfølging av utvalgte deler av frafallet på Undersøkelse om levekår, helse og 
funksjonsevne (LKF). IO har mottatt brev som er tilpasset frafallsårsaken. Noen mottar også ekstra 
informasjon om undersøkelse og noen har også fått et Flax-lodd vedlagt. En skjematisk oversikt: 
 
 
Gruppe Frafallsårsak Brev merket Vedlegg 

1 Helseproblemer (fra screeningen) O1 Info-ark 
2 Helseproblemer O2 Info-ark 
3 Anser seg ikke for å være i målgruppen 

(F41) 
O3 Flax-lodd 

4 Ikke tid (F11) O4 Info-ark, Flax-lodd 
5 ”Lette” nektere (F12) O4 Info-ark, Flax-lodd 

 
 
Gruppe 1 består av IO som enten har oppgitt å være for syk til å delta i undersøkelsen (F21, F22) eller 
som vanligvis ville gått til avgang fordi vedkommende bor på institusjon eller ikke er i stand til å 
kommunisere selv. I denne undersøkelsen er det viktig å få med disse, og vi ønsker derfor å legge 
spesielt til rette for at de kan bli med i undersøkelsen. Intervjuet kan gjøres med bisitter eller rent 
indirekte ved at andre svarer for IO (gjelder tilfeller hvor IO er psykisk utviklingshemmet, har 
alzheimer, eller på andre måter ikke er i stand til å svare for seg). Rent indirekte intervju bør gjøres med 
verge eller personal ved institusjonen der IO er innlagt, jf. punkt 2.1 i instruksen. Gruppe 2 er IO som 
allerede har vært gjennom screeningen men som oppgir å være for syke eller ikke orker å være med på 
et langt oppfølgingsintervju. Vi håper at oppfølgingsbrevet, ekstra informasjon og en ny kontakt vil få 
flere til å være med. 
 
Vi har tilrettelagt for IO som er døve, stumme eller mangler språk ved å lage en papirversjon av 
spørreskjemaet, samt et ark som kort forklarer hvordan intervjuet gjennomføres.  
 
Gruppe 3 består av IO som i screeningen har blitt identifisert som i målgruppen for hovedintervjuet, 
men som selv ikke oppfatter seg som en del av denne målgruppen. Som nevnt i instruksens punkt 1.4 er 
det forskjell på den personlige (subjektive) oppfatningen og den saklige (objektive) vurderingen av en 
persons helse eller funksjonsevne. Alle som er screenet inn til hovedintervjuet er derfor aktuelle for 
hovedintervjuet – såfremt vi har registrert svarene deres riktig.  
 
I meldingsfeltet står det hva IO har svart som har screenet han/henne inn. Det kan være at man opplever 
at sykdom eller vansker begrenser en i stor grad eller i noen grad i hverdagen (S9a-b). Det kan også 
være det å motta trygdeytelsene grunn- eller hjelpestønad (S10), uførepensjon eller tidsbegrenset 
uførestønad (S11a). Vi har fått tilbakemelding om at det har vært noen feilregistreringer av 
trygdeytelser, så det kan være greit å spørre IO om den opplysningen faktisk stemmer.  
 
For å motivere denne gruppen til å delta, legger vi ved et Flax-lodd til oppfølgingsbrevet. Intervjutiden 
for denne gruppen vil være lavere enn gjennomsnittlig intervjutid (som for tiden ligger på 45 min). 
 
Gruppe 4 er IO som har sagt at de ikke har tid til å delta i undersøkelsen. Gruppe 5 er ”lette” nektere, 
altså IO som vi tror det er en viss mulighet for å få med ved en senere kontakt. Vi gir disse to gruppene 
ekstra informasjon og et Flax-lodd. 
Øving 
 
Øvingstid for lesing av denne tilleggsinstruksen, aktuelle IO-brev og vedlegg til IO-brevene, vil påføres 
med 30 minutter av kontoret. 
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UNDERSØKELSE OM LEVEKÅR, HELSE OG FUNKSJONSEVNE  
 
(Screeningen) 
 
 
 
Innled 

Hei/God dag. Jeg heter ___________ og ringer fra Statistisk 
sentralbyrå. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om levekår, 
helse og funksjonsevne. Snakker jeg med <IO>?  
 
Vi har sendt deg et brev i posten med litt informasjon om prosjektet. 
I denne forbindelse vil jeg gjerne stille deg noen spørsmål. 
Intervjuet vil ta om lag fem minutter. 
 
EVT. ORIENTER OM INNHOLDET I BREVET OG BEGYNNER Å STILLE SPØRSMÅLENE 
HVIS IO SAMTYKKER TIL DELTAKELSE. 

 
Hls1 

Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet? Vil du si at 
den er... 
1. meget god 
2. god 
3. verken god eller dårlig 
4. dårlig 
5. meget dårlig 

 
S1 

Har du varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne?  
MED VARIG MENES AT DET HAR VART ELLER ANTAS Å VARE 6 MÅNEDER ELLER 
MER. 
1. JA 
2. NEI 

 
S2 

Har du i løpet av de siste 6 månedene vært plaget med [smerter i 
kroppen]? 
Regn bare med mer varige eller stadig tilbakevendende plager. 
REGN IKKE MED FORBIGÅENDE PLAGER SOM F.EKS. FORKJØLELSE. 
a. Smerter i kroppen 
b. Pustebesvær KORTPUSTETHET OG TUNGPUSTETHET 
c. Hukommelsesproblemer eller konsentrasjonsvansker 
d. Følelse av angst 
e. Følt deg nedstemt eller deprimert 
f. Hatt andre psykiske vansker 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis S2a-f = Ja 
S3a-f 

Vil du si at du har vært… 
1. svært plaget 
2. noe plaget 
3. lite plaget 

 
 
 



2 

 
S4 

Nå skal jeg stille noen spørsmål om å utføre enkelte gjøremål eller 
aktiviteter.  
Kan du uten vansker... 
GJELDER KUN VARIGE ELLER STADIG TILBAKEVENDENDE VANSKER. 
a. gå trapper en etasje opp eller ned uten å hvile? 
b. gå en tur på 5 minutter i raskt tempo? 
c. løfte og bære en gjenstand på 5 kilo over en kortere strekning, si 

10 meter? 
d. høre hva som blir sagt, eventuelt med høreapparat, i en samtale 

med minst to andre? 
e. høre hva som blir sagt i en vanlig telefon? 
f. se vanlig tekst i aviser, eventuelt med briller? 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis S4 = Nei 
S5 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
 
Hvis S1 = Ja eller S2a = Ja eller S2b = Ja eller S2c = Ja eller S2d = Ja 
eller S2e = Ja eller S2f = Ja eller S4a = Nei eller S4b = Nei eller S4c = 
Nei eller S4d = Nei eller S4e = Nei eller S4f = Nei 
S9a 

Påvirker vanskene eller sykdommen(e) på noen måte hverdagen din, slik 
at det fører til begrensninger i hva du kan gjøre?  
For eksempel i forhold til arbeid, utdanning, husarbeid, 
fritidsaktiviteter, hvor du kan dra eller annet? 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis S9a = Ja 
S9b 

Vil du si at det påvirker hverdagen din i stor grad, i noen grad 
eller i liten grad? 
1. I STOR GRAD 
2. I NOEN GRAD 
3. I LITEN GRAD 

 
Til alle som ikke får S9a (Hvis S1 = Nei og S2a = Nei og S2b = Nei og S2c = 
Nei og S2d = Nei og S2e = Nei og S2f = Nei og S4a = Ja og S4b = Ja og S4c = 
Ja og S4d = Ja og S4e = Ja og S4f = Ja 
S9c 

Har du hatt vansker med å utføre vanlige hverdagsaktiviteter i seks 
måneder eller mer på grunn av helseproblemer? 
1. Ja, store vansker 
2. Ja, noen vansker 
3. Nei, ingen vansker 

 
Til alle 
S10 

Mottar du grunn- eller hjelpestønad? 
1. JA 
2. NEI 
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S11a 

Mottar du uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad? 
1. JA, UFØREPENSJON 
2. JA, TIDSBEGRENSET UFØRESTØNAD 
3. NEI 

 
S14 

Hva er din hovedaktivitet? Er du... 
1. Ansatt på heltid eller deltid 
2. Selvstendig næringsdrivende på heltid eller deltid 
3. Sysselsatt på et kommunalt dagsenter eller lignende 
4. Student eller skoleelev 
5. Arbeidsledig 
6. Trygdet eller pensjonist 
7. Hjemmearbeidende 
8. I militær- eller siviltjeneste 

 
Hvis ikke registrert utdanning 
S16 

Hva er den høyeste utdanningen du har fullført? 
1. INGEN UTDANNING OG FØRSKOLEUTDANNING 
2. BARNESKOLEUTDANNING 
3. UNGDOMSSKOLEUTDANNING (INKL. GRUNNSKOLEUTDANNING FOR VOKSNE, 7-

ÅRIG FOLKESKOLE OG FRAMHALDSSKOLE) 
4. VIDEREGÅENDE GRUNNUTDANNING (INKL. VK1, FOLKEHØGSKOLE, REALSKOLE) 
5. VIDEREGÅENDE, AVSLUTTENDE UTDANNING (INKL. VK2, VK3, GYMNAS) 
6. PÅBYGGING TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING (INKL. HØGSKOLE IKKE GODKJENT 

AV KUF, FORKURS SOM INNGÅR SOM DEL AV UNIVERSITETS- ELLER 
HØGSKOLEUTDANNING, TEKNISK FAGSKOLE) 

7. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, LAVERE NIVÅ 
8. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, HØYERE NIVÅ 
9. FORSKERUTDANNING 
 

Hvis registrert utdanning 
S16b 

Har du de siste to årene fullført noen utdanning hvor skolegangen 
eller studiene varer minst 4-5 måneder på heltid? 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis S16b = Ja 
S16c 

Hva slags utdanning var dette? 
2. BARNESKOLEUTDANNING 
3. UNGDOMSSKOLEUTDANNING (INKL. GRUNNSKOLEUTDANNING FOR VOKSNE, 7-

ÅRIG FOLKESKOLE OG FRAMHALDSSKOLE) 
4. VIDEREGÅENDE GRUNNUTDANNING (INKL. VK1, FOLKEHØGSKOLE, REALSKOLE) 
5. VIDEREGÅENDE, AVSLUTTENDE UTDANNING (INKL. VK2, VK3, GYMNAS) 
6. PÅBYGGING TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING (INKL. HØGSKOLE IKKE GODKJENT 

AV KUF, FORKURS SOM INNGÅR SOM DEL AV UNIVERSITETS- ELLER 
HØGSKOLEUTDANNING, TEKNISK FAGSKOLE) 

7. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, LAVERE NIVÅ 
8. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, HØYERE NIVÅ 
9. FORSKERUTDANNING 
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Kandidat 

Får verdien <1> - Ja – dersom en eller flere av følgende betingelser 
er oppfylt: 

Hvis S9b = Store vansker 
Hvis S9b = Noen vansker 
Hvis S10 = Ja 
Hvis S11a = Ja, uførepensjon 
Hvis S11a = Ja, tidsbegrenset uførestønad 

Ellers verdien <2> - Nei. 
 
Hvis Kandidat = Nei 
Avslutt1 

Det var det hele. Takk for at du tok deg tid til å svare på 
spørsmålene. 

 
Hvis Kandidat = Ja 
Avslutt2 

Takk for at du tok deg tid til å svare på disse spørsmålene.  
 
Du er aktuell for oppfølgingsundersøkelsen vi gjennomfører senere i 
høst og vi vil snart sende deg et nytt informasjonsbrev om denne 
undersøkelsen. 
 
For mer informasjon se www.ssb.no/lkf. 
Kontakt oss på lkf@ssb.no eller tlf. 800 83 028 
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Innled 
Hei/God dag. Jeg heter _______________ og kommer fra Statistisk 
sentralbyrå. Vi har allerede gjennomført et intervju med deg om helse 
og funksjonsevne. Ut fra det du svarte den gangen vil vi gjerne 
stille deg noen flere spørsmål. De handler om funksjonsevne, 
helsetjenester, bolig, transport, utdanning og arbeid. 

 
SAMTYKKE  

IO har mottatt og lest IO-brevet, eller fått referert innholdet og 
samtykker til å delta.  
 
DERSOM NOEN SAMTYKKER PÅ VEGNE AV IO, SKRIV HVEM DET ER I 
BINDERSKOMMENTAREN. 
DET KAN VÆRE MOR, FAR, BARN, EKTEFELLE, VERGE, PLEIER, ETC. 
 
IO har mottatt brevet og samtykker i å delta 
IO har fått referert innholdet i brevet og samtykker i å delta 
Ingen av delene 

 
HVIS Samtykke = 3, ' Ingen av delene' 
Samtk 

Personopplysningsloven pålegger SSB at IO er kjent med IO-brevets 
innhold. 
Hvis du nå svarer ja, blir dette frafall.  

 
Skal dette være frafall? 
Hvis ikke må du gå tilbake og endre tidligere svar 
JA   KommNavn 
NEI   Samtykke 

 
 
BOSTED  
KomNavn 

Da IO ble trukket ut bodde [HAN/HUN] i ......kommune. Hvis [HAN/HUN] 
bor der  fortsatt - Trykk <Enter>. Hvis ikke skriv nytt 
kommunenavn. 
 

 
NyKomm 

Trykk <BACKSPACE> for å velge kommunenummer. 
 
Instit 

Bor IO på institusjon? 
SYKEHJEM, ALDERSHJEM 
JA 
NEI 

 
Indir 

Gjennomføres intervjuet... 
1. Kun med IO (direkte) 
2. Med IO og annen person (bisitter) 
3. Kun med annen person (indirekte) 

Husholdningskartlegging 

 
ALLE 
Siv 

Er du gift eller samboende? 
JA, GIFT/REGISTRERT PARTNER 
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JA, SAMBOENDE 
NEI 

 
Sivstat 

Hva er din sivilstatus? Er du... 
HER SKAL IOs FORMELLE SIVILE STATUS REGISTRERES 
1. Ugift, 
2. Gift/registrert partner, 
3. Enke/enkemann/gjenlev, 
4. Separert/separert part. 
5. Eller skilt/skilt partner 

 
HusInnled 

Nå følger noen spørsmål om de du bor sammen med. 
VI HAR OPPLYSNINGER OM <ANTALL> PERSONER I REGISTERET 
 
TRYKK BARE <ENTER> 
 
(hvis enpersonhusholdning går man rett til andrbosatt, hvis 
flerpersonhusholdning i registeret og flyttet til annen kommune egen 
sekvens) 
 
Hvis flerpersonhusholdning i registeret og ikke flyttet til annen 
kommune  

 
Ikkebosatt 

Ifølge folkeregisteret er følgende bor følgende personer sammen med 
deg. 
(Liste med inntil 10 familiemedlemer oppført i register) 
Etternavn, fornavn FØDSELSDATO 

 
SKAL REGNES SOM BOSATT I SAMME BOLIG: 
PERSONER SOM AVTJENTER VERNEPLIKT 
PENDLERE, SJØFOLK 
EKTEFELLE/PARTERN SOM BOR BORTE PGA. AV SKOLEGANG 
INNSATTE, INNLAGTE PÅ SYKEHUS 
STUDENTER, ELEVER SOM BOR BORTE PÅ HYBEL 
BORTEBOENDE STUDENTER OVER 18 ÅR 
 
SKAL IKKE REGNES MED SOM BOSATT I SAMME BOLIG: 
PERSONER SOM BOR FAST PÅ INSTITUSJON 
PERSONER SOM HAR FLYTTET AV ANDRE GRUNNER 
Ja 
Nei 
Navneendring 

 
HVIS NEI 

Hvem av disse bor ikke sammen med deg? SET OF = flere 
svaralternativer mulig  
LISTE MED INNTIL 10 FAMILIEMEDLEMER OPPFØRT I REGISTER 
ETTERNAVN, FORNAVN FØDSELSDATO 

 
HVIS NAVNEENDRING 

Det var noen som hadde skiftet navn. Marker her for hvem dette er! 
LISTE MED INNTIL 10 FAMILIEMEDLEMER OPPFØRT I REGISTER 
ETTERNAVN, FORNAVN FØDSELSDATO 

 
Navn 

SKRIV INN NYTT NAVN ENDRE NAVN FOR PERSON:  
ETTERNAVN, FORNAVN FØDSELSDATO 
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HUSK ETTERNAVN, FORNAVN 
 
Godkjenn 

Trykk <1> for å godkjenne retting. 
JA 

 
HVIS EN VISS ALDER 
Aarsak 

Hvorfor skal <NAVN> trekkes fra? 
1. Student, elev 
2. Institusjonsboer 
3. Militær-/siviltjeneste 
4. Alders-/sykehjem 
5. Borte over 3 måneder pga. arbeid  
6. Bor hos den andre forelderen 
7. Annet 

 
ALLE 
AndrBosatt 

Er det andre som er bosatt i samme bolig, men som ikke er nevnt? 
JA 
NEI 

 
HVIS JA 
PlussesPaa 

Skal personene regnes med? 
SKAL REGNES SOM BOSATT I SAMME BOLIG: 
SAMBOER BARN STEBARN FOSTERBARN PRAKTIKANTER 
LEIETAKERE UTEN EGEN INNGANG 
VERTSFAMILIE 
 
SKAL IKKE REGNES SOM BOSATT I SAMME BOLIG: 
LEIETAKERE ELLER ANDRE MED EGEN INNGANG 
BARN IO HAR DELT OMSORG FOR SOM BOR HOS ANDRE 
 
Er det da noen som skal legges til? 

 
HVIS PlussesPaa = JA 
ForNavn 

Hva heter denne personen? 
 
FORNAVN SKRIVES HER, ETTERNAVN I NESTE RUBRIKK 

 
EtterNavn 

Hva heter denne personen? 
ETTERNAVN SKRIVES HER 

 
FDato 

NÅR ER <NAVN> FØDT 
 
Kjonn 

Oppgi kjønn for <NAVN> 
1. Mann  
2. Kvinne 

 
Slekt 

Hvilket familieforhold har <NAVN> TIL DEG 
1.  
2. EKTEFELLE/ REGISTRERT PARTNER 
3. SAMBOER 
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4. SØNN/DATTER 
5. STESØNN/STEDATTER 
6. SØSKEN/HALVSØSKEN 
7. STESØSKEN 
8. FORELDRE 
9. STEFORELDRE 
10. SVIGERFORELDRE 
11. SVIGERSØNN/-DATTER 
12. BESTEFORELDRE 
13. BARNEBARN 
14. ANNEN SLEKTNING 
15. ANNEN IKKE-SLEKTNING 

 
Er det flere som skal legges til? 
REGISTRER FORNAVN HER, OG ETTERNAVN I NESTE SPRØSMÅL 
TRYKK BARE <ENTER> HVIS DET IKKE ER FLERE! 

 
Er det flere som skal legges til? 

 
HVIS SLEKT ER = 6 ELLER 15 

Vi har nå kommet fram til at disse personene bor sammen med deg 
1. Navn og fødselsdato for IO 
2.-10. Navn og fødselsdato for de som er bosatt i samme bolig som IO 

 
Felleskost 

Har dere felles kost? 
JA  
NEI 

 
HVIS Felleskost = Nei og husholdningen består av flere enn 2 
HvemIkkeKost 

Hvem av de jeg leste opp har ikke felles kost med deg? 
 
Oversikt 

Er det disse personene som tilhører husholdningen nå? 
LISTE MED INNTIL 10 PERSONER 
Etternavn, fornavn fødselsdato 
Ja 
Nei 

 
HVIS NEI = ADVARSEL Da må du gå tilbake og rette opp!  
 
Hjelp1 

Er det noen andre i husholdningen enn deg selv som trenger ekstra 
stell, tilsyn eller hjelp til daglige gjøremål på grunn av varig 
sykdom, funksjonshemming eller høy alder? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hjelp1 = Ja 
Hjelp2 

Hvem i husholdningen er det som trenger ekstra stell, hjelp eller 
tilsyn til daglige gjøremål? 
LISTE OVER HUSHOLDNINGEN 

 
Hvis flerpersonhusholdning i registeret og flyttet til annen kommune 
HusFlytt 

Siden vi har registrert nytt bosted i forhold til registeret, vil vi 
først vite om det er hele husholdningen som har flyttet 
HUSHOLDNINGEN I REGISTERET BESTÅR AV 4 PERSONER 
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LISTE MED INNTIL 10 PERSONER 
Etternavn, fornavn FØDSELSDATO 

1. Hele  
2. Ikke hele 
3. Bare IO/trekkpersonen har flyttet 

 
HVIS Oversikt = JA ELLER PlussesPaa = NEI 
Sjekk 

Da er vi ferdig med spørsmålene om husholdningen. 
NÅR DU HAR SVART JA HER BØR DU UNNGÅ Å GÅ TILBAKE FOR Å GJØRE 
ENDRINGER 

 
 
BARN BOSATT UTENFOR HUSHOLDNINGEN 
AndrBrn1 

Har du barn under 16 år som ikke er fast bosatt i samme bolig som 
deg? 
HER REGISTRERES BARE BARN SOM IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN 
JA 
NEI 

 
AndrBrn2 

Hvor mange barn er dette? 
 
Hvis AndrBrn2 = 1 eller flere 'Har barn under 16 år som ikke bor samme med 
IO' 
FamYng1 

Vi starter med det yngste. 
Hvor mye bor barnet hos deg? 
1. Mer enn halve tiden 
2. Halve tiden 
3. Mindre enn halve tiden 

 
Hvis AndrBrn2 2 eller flere 
FamYng2 

Bor [DET NEST YNGSTE/BARNET] her hele eller deler av tiden? 
Hvor mye bor barnet hos deg? 
1. Mer enn halve tiden 
2. Halve tiden 
3. Mindre enn halve tiden 

 
Hvis AndrBrn2 3 eller flere 
FamYng3 

Bor det 3. yngste her hele eller deler av tiden? 
Hvor mye bor barnet hos deg? 
1. Mer enn halve tiden 
2. Halve tiden 
3. Mindre enn halve tiden 

 
Spør for inntil 8 barn jf. spørsmål:  
FamYng4, FamYng5, FamYng6, FamYng7, FamYng8 
 
Hvis født i 1977 eller tidligere 
AndrBrn3 

Har du noen barn som er fylt 16 år og som er flyttet hjemmefra? 
HER REGISTRERES BARE BARN SOM IKKE ER MED I HUSHOLDNINGSOVERSIKTEN. 
GJELDER IKKE BARN SOM IKKE ER I LIVE. 
JA 
NEI 

 
AndrBrn4 
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Hvor mange barn er dette? 
ANTALL:_____ 

 

Funksjonsnedsettelser 

 
*Fu1a_1 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om helse og funksjonsevne. Etter 
hvert vil jeg komme inn på spørsmål som berører opplevde 
begrensninger i hverdagen. Jeg starter med noen spørsmål om syn, 
hørsel og førlighet. 
 
Har du problemer med synet? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1a_1=1 
Fu1a_2 

Kan du se normalt hvis du bruker briller eller kontaktlinser? 
Dersom IO er blind, tast <4> og gå videre. 
1. JA 
2. NEI 
3. BRUKER IKKE BRILLER / KONTAKTLINSER 
4. IO ER BLIND 
 

Fu1b_1 
Har du problemer med hørselen? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1b_1=1 
Fu1b_2 

Er IO døv? 
JA 
NEI 

 
Fu1c_1 

Har IO talevansker eller problemer med å snakke? 
JA 
NEI 
 

Hls2j 
Har du vansker med å uttrykke deg slik at andre kan forstå deg? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 

 
Fu1e_1 

Er du kortpustet eller har du problemer med å puste? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1e_1=1 
*Fu1e_2 

Medfører dette begrensninger i hva du kan gjøre? 
JA 
NEI 
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Fu1d_1 
Har du kroniske eller tilbakevendende smerter eller ubehag? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1d_1=1 
*Fu1d_2 

Medfører dette begrensninger i hva du kan gjøre? 
JA 
NEI 
 

Fu1f_1 
Hender det at du har epileptiske anfall, blackouts eller at du mister 
bevisstheten? 
JA 
NEI 

 
Hvis Fu1f_1=1 
*Fu1f_2 

Medfører dette begrensninger i hva du kan gjøre? 
JA 
NEI 
 

Fu1g_1 
Har du vansker med å lære eller forstå? 
JA 
NEI 
 

Fu1h_1 
Har du full førlighet i armer og fingre? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1h_1=1 
Fu1i_1 

Har du vansker med å gripe eller holde ting? 
JA 
NEI 
 

Fu1j_1 
Har du full førlighet i føtter og ben? 
JA 
NEI 
 

Fu1k_1 
Har du psykiske eller følelsesmessige problemer? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1k_1=1 
*Fu1k_2 

Medfører dette begrensninger i hva du kan gjøre? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1k_1=1 
Fu1n_1 

Trenger du hjelp eller veiledning i hverdagen på grunn av psykiske 
eller følelsesmessige problemer? 
JA 
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NEI 
 
Fu1l_1 

Er det vanskelig for deg å være i fysisk aktivitet eller utføre 
fysisk arbeid? 
JA 
NEI 
 

*Fu1m_1 
Har du en sykdom eller funksjonsnedsettelse som er synlig for andre? 
VI TENKER HER PÅ KROPPSLIGE MISDANNELSER. 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1m_1=1 
*Fu1m_2 

Medfører dette begrensninger i hva du kan gjøre? 
JA 
NEI 
 

Fu1o_1 
Har du eller har du noen gang fått en hodeskade, en hjerneskade eller 
hatt hjerneslag? 
JA 
NEI 
 

Hvis Fu1o_1=1 
*Fu1o_2 

Har dette gitt langtidsvirkninger som medfører begrensninger i hva du 
kan gjøre? 
JA 
NEI 
 

*Fu1p_1 
Har du andre problemer eller vansker som medfører begrensninger i hva 
du kan gjøre enn de vi har nevnt til nå?  
VI SPØR IKKE OM SYKDOMMEN ELLER DIAGNOSEN MEN HVA SLAGS BEGRENSNING 
IO OPPLEVER. 
JA 
NEI 

 
Hvis Fu1p_1=1 
*Fu1p_2 

Hvilke problemer eller vansker er dette? 
VI SPØR IKKE OM SYKDOMMEN ELLER DIAGNOSEN MEN HVA SLAGS BEGRENSNING 
IO OPPLEVER. 
SPESIFISER:___________ 
 

Fu3 
Omtrent hvor gammel var du da du første gang fikk varig sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne som førte til begrensninger i hverdagen? 
1. ALDER 
2. MEDFØDT 
3. HUSKER IKKE/USIKKER 

 
Hvis Fu3=1 
Fu3x 

Tast inn IOs alder. 
UNDER 12 MÅNEDER KODES SOM 1 ÅR. 
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ALDER:_____ 
 
Hvis Fu3=3 
*Fu3y 

Kan du forsøke å tidfeste det noenlunde? 
1. 0-5 ÅR 
2. 6-10 ÅR 
3. 11-15 ÅR 
4. 16-20 ÅR 
5. 21-25 ÅR 
6. 26-30 ÅR 
7. 31-35 ÅR 
8. 36-40 ÅR 
9. 41-45 ÅR 
10. 46-50 ÅR 
11. 51-55 ÅR 
12. 56-60 ÅR 
13. 61-67 ÅR 

 
Hvis Fu3x>15 eller Fu3y>3 
Fu3c 

Hvis du tenker på den tiden da du fikk varig sykdom eller nedsatt 
funksjonsevne, var du i arbeid eller utdanning på dette tidspunktet? 
MED UTDANNING MENER VI MER ENN 10 TIMER PER UKE. 
MED ARBEID MENER VI MER ENN 15 TIMER PER UKE. 
1. I UTDANNING 
2. I ARBEID 
3. BÅDE I UTDANNING OG I ARBEID 
4. INGEN AV DELENE 

 
Hvis Fu3c=1,3 
Fu3c_1 

Var dette mens du gikk... 
1. i grunnskolen BARNESKOLE, UNGDOMSSKOLE, FRAMHALDSSKOLE 
2. i videregående skole GYMNAS, YRKESSKOLE, FOLKEHØGSKOLE, REALSKOLE 
3. mens du var under høyere utdanning 

 
Hvis Fu3c=2,3,4 
Fu3c_2 

Hadde du allerede fullført en utdannelse da du fikk varig sykdom 
eller nedsatt funksjonsevne? 
JA 
NEI 

 
Hvis IO har svart Ja på ett eller flere spørsmål i Fu1 
Fu2 

Hvilket av helseproblemene som er nevnt begrenser deg mest i hva du 
kan gjøre nå? 
Svaralternativer hentes fra spørsmål Fu1 hvor svaret er Ja. Unntak: 
Fu1h_1 og Fu1j_1, hvor er Nei. 
 

Helse- og sosialtjenester 

Helseproblemer 
 
Hls2a 
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Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å gjøre innkjøp av dagligvarer? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 

 
Hvis Hls2a=1 
Hls3a 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2b 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å bruke offentlige transportmidler? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 
 

Hvis Hls2b=1 
Hls3b 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2c 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å delta i fritidsaktiviteter? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 
 

Hvis Hls2c=1 
Hls3c 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2d 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å delta i organisasjons- og foreningsliv? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 
 

Hvis Hls2d=1 
Hls3d 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 



12 

2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2e 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å komme i kontakt med andre mennesker? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 
 

Hvis Hls2e=1 
Hls3e 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2f 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å utføre mindre arbeid rundt boligen, som 
hagearbeid eller snømåking 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 
 

Hvis Hls2f=1 
Hls3f 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2g 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å lage mat eller forberede måltider? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 
 

Hvis Hls2g=1 
Hls3g 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2h 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å holde oversikt over økonomien, betale regninger 
og lignende? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 



13 

 
Hvis Hls2h=1 
Hls3h 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls2k 

Jeg skal lese opp noen aktiviteter i hverdagen og vil gjerne vite om 
du har noen vansker med å utføre dem. 
Har du vansker med å ta foreskrevne medisiner til rett tid? 
JA 
NEI 
IKKE RELEVANT 
 

Hvis Hls2k=1 
Hls3k 

Vil du si at du har noe vansker, store vansker eller klarer du det 
ikke? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

Kommunale tjenester og privat hjelp 
 
*Hls4a 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om kommunale tjenester.  
Mottok du hjemmesykepleie siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls4a=1 
Hls4a_1 

Hvor ofte mottok du hjemmesykepleie siste måned? Er det greiest for 
deg å oppgi dette pr. dag, pr. uke eller pr. måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
1. PR. DAG 
2. PR. UKE 
3. PR. MÅNED 

 
Hvis Hls4a=1 
Hls4a_2 

Hvor mange ganger per [dag/uke/måned] mottok du hjemmesykepleie? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls4a=1 
Hls4a_3 

Omtrent hvor mange timer var dette til sammen? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL TIMER:_____ 

 
Hvis Hls4a=1 
Hls4a_4 

Hvor mye betalte du siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
BELØP:_______ 
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Hvis Hls4a=1 
*Hls4a_5 

Fikk du den siste måneden så mye hjelp fra hjemmesykepleien som du 
hadde behov for? 
JA 
NEI 

 
Hls4b 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om kommunale tjenester.  
Mottok du hjemmehjelp siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls4b=1 
Hls4b_1 

Hvor ofte mottok du hjemmehjelp siste måned? Er det greiest for deg å 
oppgi dette pr. dag, pr. uke eller pr. måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
1. PR. DAG 
2. PR. UKE 
3. PR. MÅNED 

 
Hvis Hls4b=1 
Hls4b_2 

Hvor mange ganger per [dag/uke/måned] mottok du hjemmehjelp? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls4b=1 
Hls4b_3 

Omtrent hvor mange timer var dette til sammen? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL TIMER:_____ 

 
Hvis Hls4b=1 
Hls4b_4 

Hvor mye betalte du siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls4b=1 
*Hls4b_5 

Fikk du den siste måneden så mye hjelp fra hjemmehjelpen som du hadde 
behov for? 
JA 
NEI 

 
Hls4c 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om kommunale tjenester.  
Mottok du hjelp fra husmorvikar siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls4c=1 
Hls4c_1 

Hvor ofte mottok du hjelp fra husmorvikar siste måned? Er det greiest 
for deg å oppgi dette pr. dag, pr. uke eller pr. måned? 
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VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
1. PR. DAG 
2. PR. UKE 
3. PR. MÅNED 

 
Hvis Hls4c=1 
Hls4c_2 

Hvor mange ganger per [dag/uke/måned] mottok du hjelp fra 
husmorvikar? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls4c=1 
Hls4c_3 

Omtrent hvor mange timer var dette til sammen? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL TIMER:_____ 

 
Hvis Hls4c=1 
Hls4c_4 

Hvor mye betalte du siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls4c=1 
*Hls4c_5 

Fikk du den siste måneden så mye hjelp fra husmorvikar som du hadde 
behov for? 
JA 
NEI 

 
Hls4d 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om kommunale tjenester.  
Mottok du brukerstyrt personlig assistanse siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE = BPA 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls4d=1 
Hls4d_1 

Hvor mange timer brukerstyrt personlig assistanse var du innvilget 
siste måned? 
ANTALL TIMER:_____  

 
Hvis Hls4d=1 
Hls4d_4 

Hvor mye betalte du siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls4d=1 
*Hls4d_5 

Fikk du den siste måneden så mange timer brukerstyrt personlig 
assistanse som du hadde behov for? 
JA 
NEI 

 
Hls4e 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om kommunale tjenester.  
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Mottok du matombringing utenom hjemmehjelptjenesten siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls4e=1 
Hls4e_1 

Hvor ofte mottok du matombringing utenom hjemmehjelptjenesten siste 
måned? Er det greiest for deg å oppgi dette pr. dag, pr. uke eller 
pr. måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
1. PR. DAG 
2. PR. UKE 
3. PR. MÅNED 

 
Hvis Hls4e=1 
Hls4e_2 

Hvor mange ganger per [dag/uke/måned] mottok du matombringing utenom 
hjemmehjelptjenesten? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls4e=1 
Hls4e_4 

Hvor mye betalte du siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
BELØP:_______ 

 
Hls4f 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om kommunale tjenester.  
Mottok du vask av klær utenom hjemmehjelptjenesten siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls4f=1 
Hls4f_1 

Hvor ofte mottok du vask av klær utenom hjemmehjelptjenesten siste 
måned? Er det greiest for deg å oppgi dette pr. dag, pr. uke eller 
pr. måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
1. PR. DAG 
2. PR. UKE 
3. PR. MÅNED 

 
Hvis Hls4f=1 
Hls4f_2 

Hvor mange ganger per [dag/uke/måned] mottok du vask av klær utenom 
hjemmehjelptjenesten? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls4f=1 
Hls4f_4 

Hvor mye betalte du siste måned? 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls4f=1 
*Hls4f_5 
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Fikk du den siste måneden så mye hjelp til vask av klær som du hadde 
behov for? 
GJELDER VASK AV KLÆR UTENOM HJEMMEHJELPTJENESTEN. 
VI TENKER HER PÅ SISTE KALENDERMÅNED, IKKE SISTE FIRE UKER. 
JA 
NEI 

 
Hls4g 

Har du i løpet av de siste 12 månedene mottatt vaktmestertjenester 
eller altmuligmannstjenester? 
Ja 
Nei 
 

Hvis Hls4g=1 
Hls4g_1 

Hvor mange ganger mottok du tjenesten? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls4g=1 
Hls4g_2 

Hvor mye betalte du siste gang du mottok tjenesten? 
BELØP:_______ 

 
Hls5a 

Mottar du betalt eller ubetalt hjelp fra andre enn kommunen til å 
utføre daglige gjøremål? Regn ikke med hjelp fra personer som du bor 
sammen med. 
REGN MED NABOER, VENNER, PRIVAT FIRMA ELLER LIGNENDE. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls5a=1 
Hls5b 

Hvis du tenker på de siste fire ukene, hvor mange timer hjelp mottok 
du til sammen? 
ANTALL TIMER:_____ 
 

Hvis Hls5a=1 
Hls5c 

Hvor mange av disse timene var betalt hjelp? 
ANTALL TIMER:_____ 

 
Hls5d 

Er du avhengig av daglig hjelp fra andre i husholdningen for å klare 
hverdagen? 
JA 
NEI 

Hjelpemidler 
 
Overgang 

Nå følger noen spørsmål om trygghetsalarm og hjelpemiddelbruk. 
 
Hls7a 

Har du trygghetsalarm? 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls7a=1 
Hls7b 
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Har du fått trygghetsalarmen av kommunen? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls7a=1 
Hls7c 

Betalte du for installeringen av trygghetsalarmen? 
JA 
NEI  

 
Hvis Hls7a=1 
Hls7d 

Betaler du leie for trygghetsalarmen? 
JA  
NEI 

 
Hvis Hls7d=1 
Hls7d_1 

Hvor mye betaler du i leie for trygghetsalarmen per måned? 
DERSOM IO ER USIKKER, BE OM ET ANSLAG I HUNDRE KRONER. 
Beløp:_______ 

 
Hls8a 

Har du mottatt noen hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i fylket 
ditt?  
MED HJELPEMIDDEL MENER VI HJELPEMIDLER FOR Å BEDRE ALMINNELIG 
FUNKSJONSEVNE I DAGLIGLIVET OG/ELLER I ARBEIDSLIVET  
JA 
NEI 

 
Hvis Hls8a=1 
Hls8g 

Har du de siste 12 månedene hatt utgifter til anskaffelse eller drift 
av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen?  
JA 
NEI 

 
Hvis Hls8g=1 
Hls8h 

Hvor mye betalte du i anskaffelse eller drift av 
hjelpemiddelet/hjelpemidlene per måned? 
Beløp:________ 

 
 
Hls8b 

Bruker du noen hjelpemidler for å bevege deg innendørs eller 
utendørs? 
FOR EKSEMPEL RULLESTOL, RULLATOR ELLER KRYKKER 

 
Hvis Fu1b_1=1 
Hls8c 

Bruker du høreapparat? 
JA  
NEI 

 
Hvis Hls8c=1 
Hls8d 

Hvor mye betalte du i driftsutgifter til høreapparatet de siste 12 
månedene? 
FOR EKSEMPEL TIL BATTERIER. 
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BELØP:________ 
 
Hvis Fu1a_1=1 
Hls8e 

Benytter du førerhund? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls8e=1 
Hls8f 

Hva var dine utgifter til mat og stell av førerhunden siste 12 
måneder utover det som dekkes av grunnstønaden for førerhundhold? 
OMFATTER UTGIFTER TIL HUNDEMAT, KLIPP, FORSIKRING, VETERINÆRUTGIFTER 
OG LIGNENDE 
BELØP:________ 

 
Hls8i 

Har du de siste 12 måneder hatt utgifter til anskaffelse av 
ortopediske hjelpemidler utover det som dekkes av folketrygden? 
FOR EKSEMPEL SKOTØY OG FOTSENG. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls8i=1 
Hls8j 

Hvor store utgifter har du hatt til dette de siste 12 månedene? 
BELØP:_______ 

Helse- og sosialtjenester 
 
Overgang 

Nå vil jeg stille noen spørsmål om bruk av ulike helsetjenester og 
utgifter du har hatt i forbindelse med dette. 

 
*NyHls9a 

Benytter du ordningen med egenandelskort 1 eller 2? 
 
KVITTERINGSKORT FOR EGENANDELER I NORGE. 
 
EGENANDELSKORT 1 GJELDER GODKJENTE EGENANDELER TIL LEGEHJELP HOS 
PRIVATPRAKTISERENDE LEGE MED DRIFTSAVTALE, LABORATORIEPRØVER OG 
RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER OG BEHANDLING, PSYKOLOGHJELP, VIKTIGE 
LEGEMIDLER, LEGEMIDLER PÅ BLÅ RESEPT OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 
SAMT REISER TIL OG FRA UNDERSØKELSE OG BEHANDLING. 
 
EGENANDELSKORT 2 GJELDER GODKJENTE EGENANDELER VED UNDERSØKELSE OG 
BEHANDLING HOS FYSIOTERAPEUT, ENKELTE FORMER FOR TANNLEGEHJELP, 
OPPHOLD VED OFFENTLIG GODKJENT OPPTRENINGSINSTITUSJON, 
BEHANDLINGSREISER TIL UTLANDET I REGI AV RIKSHOSPITALET 
 
1. JA, EGENANDELSKORT 1 
2. JA, EGENANDELSKORT 2 
3. JA, BEGGE 
4. NEI 

 
Hvis NyHls9a=4 
NyHls9b 

Hvorfor benytter du ikke ordningen? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. KJENNER IKKE TIL ORDNINGEN 



20 

2. VANSKELIG Å HOLDE ORDEN PÅ KVITTERINGER OG PAPIRER 
3. NÅR IKKE EGENANDELSTAKET 
4. ORKER IKKE SØKE 
5. ANNET 

 
Hvis NyHls9a=1,3 
*Hls9a 

Har du i løpet av 2007 fått utstedt frikort innenfor egenandelstak 1? 
GJELDER GODKJENTE EGENANDELER TIL LEGEHJELP HOS PRIVATPRAKTISERENDE 
LEGE MED DRIFTSAVTALE, LABORATORIEPRØVER OG RADIOLOGISKE 
UNDERSØKELSER OG BEHANDLING, PSYKOLOGHJELP, VIKTIGE LEGEMIDLER, 
LEGEMIDLER PÅ BLÅ RESEPT OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR SAMT REISER TIL 
OG FRA UNDERSØKELSE OG BEHANDLING. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls9a=2 
Hls9b 

Regner du med å få utstedt slikt frikort i løpet av 2007? 
1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
Hvis NyHls9a=2,3 
*Hls9d 

Har du i løpet av 2007 fått utstedt frikort innenfor egenandelstak 2? 
GJELDER GODKJENTE EGENANDELER VED UNDERSØKELSE OG BEHANDLING HOS 
FYSIOTERAPEUT, ENKELTE FORMER FOR TANNLEGEHJELP, OPPHOLD VED 
OFFENTLIG GODKJENT OPPTRENINGSINSTITUSJON, BEHANDLINGSREISER TIL 
UTLANDET I REGI AV RIKSHOSPITALET 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls9d=2 
Hls9e 

Regner du med å få utstedt slikt frikort i løpet av 2007? 
1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
Hls11a  

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos fastlege, annen 
allmennpraktiserende lege eller legevakt på grunn av egen sykdom?  
REGN OGSÅ MED KONTAKTER FOR KONTROLL/OPPFØLGING. 
REGN IKKE MED KONTAKTER MED LEGESPESIALIST. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls11a=1 
Hls11b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls11a=1 
Hls11c 

Omtrent hvor mange av disse kontaktene var med din fastlege? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls11a=1 
Hls11d 
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Hvor mye betalte du siste gangen du var hos allmennlege eller 
legevakt pga. egen sykdom? 
BELØP:_______ 

 
Hls12a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos legespesialist 
utenfor sykehus på grunn av egen sykdom? 
REGN OGSÅ MED KONTAKTER FOR KONTROLL/OPPFØLGING. 
GJELDER SPESIALISTER I REUMATISKE SYKDOMMER, HJERTESYKDOMMER, 
INDREMEDISIN, UROLOGI, O.A. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls12a=1 
Hls12b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls12a=1 og NyHls9a=1,3 
Hls12c 

Ved hvor mange av disse kontaktene hadde du utgifter som du IKKE 
kunne føre opp i egenandelskortet ditt? 
GJELDER KONTAKT MED LEGESPESIALIST UTEN DRIFTSAVTALE. 
ANTALL KONTAKTER:_____ 

 
Hvis Hls12c>0 
Hls12d 

Hvor mye betalte du siste gangen da du IKKE kunne føre opp utgiftene 
i egenandelskortet ditt? 
GJELDER KONTAKT MED LEGESPESIALIST UTEN DRIFTSAVTALE. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls12a=1 og Hls9b=2,3 
Hls12e 

Hvor mye betalte du siste gangen da du KUNNE føre opp utgiftene i 
egenandelskortet ditt? 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls12a=1 og NyHls9a=2,4 
Hls12f 

Hvor mye betalte du siste gangen du var hos legespesialist utenfor 
sykehus på grunn av egen sykdom? 
BELØP:_______ 

 
Hls13a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos legespesialist på 
sykehus for poliklinisk konsultasjon på grunn av egen sykdom?  
REGN IKKE MED INNLEGGELSE OVER NATTEN. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls13a=1 
Hls13b 

Kan du si hvor mange ganger?  
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls13a=1 
Hls13f 

Hvor mye betalte du siste gangen du var hos legespesialist på sykehus 
på grunn av egen sykdom? 
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BELØP:_______ 
 
Hls14a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos psykolog eller 
psykiater? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls14a=1 
Hls14b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls14a=1 og NyHls9a=1 
Hls14c 

Ved hvor mange av disse kontaktene hadde du utgifter som du IKKE 
kunne føre opp i egenandelskortet ditt? 
GJELDER KONTAKT MED PSYKOLOG/PSYKIATER UTEN DRIFTSAVTALE. 
ANTALL KONTAKTER:_____ 

 
Hvis Hls14c>0 
Hls14d 

Hvor mye betalte du siste gangen du hadde utgifter som du IKKE kunne 
føre opp i egenandelskortet ditt? 
GJELDER KONTAKT MED PSYKOLOG/PSYKIATER UTEN DRIFTSAVTALE. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls14a=1 og Hls9b=2,3 
Hls14e 

Hvor mye betalte du siste gangen du hadde utgifter som du KUNNE føre 
opp i egenandelskortet ditt? 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls14a=1 og NyHls9a=2 
Hls14f 

Hvor mye betalte du siste gangen du var hos psykolog eller psykiater? 
BELØP:_______ 

 
Hls16a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos tannlege? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls16a=1 
Hls16b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls16a=1 og NyHls9a=2,3 
Hls16c 

Dekkes noen av tannlegeutgiftene du har hatt de siste 12 månedene 
gjennom frikortordningen? 
1. JA, ALLE UTGIFTENE 
2. JA, NOEN UTGIFTER 
3. NEI, INGEN UTGIFTER 

 
Hvis Hls16c>1 eller (Hvis Hls16a=1 og NyHls9a=1,4) 
Hls16d 

Hvor store utgifter har du hatt de siste 12 månedene? 
REGN MED DET DU SELV HAR BETALT OG IKKE DET SOM DEKKES AV FRIKORTET. 
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BELØP:_______ 
 
Hls17a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos fysioterapeut?  
REGN MED FYSIKALSK BEHANDLING, MANUELL TERAPEUT OG PSYKOMOTORISK 
TERAPEUT. 
JA 
NEI 

  
Hvis Hls17a=1 
Hls17b 

Kan du si hvor mange ganger? 
REGN MED FYSIKALSK BEHANDLING, MANUELL TERAPEUT OG PSYKOMOTORISK 
TERAPEUT. 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls17a=1 og NyHls9a=2,3 
Hls17c 

Ved hvor mange av disse kontaktene hadde du utgifter som du IKKE 
kunne føre opp i egenandelskortet ditt? 
GJELDER KONTAKT MED FYSIOTERAPEUT UTEN DRIFTSAVTALE. 
ANTALL KONTAKTER:_____ 

 
Hvis Hls17c>0 
Hls17d 

Hvor mye betalte du siste gangen du hadde utgifter som du IKKE kunne 
føre opp i egenandelskortet ditt? 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls17a=1 og Hls9e=2,3 
Hls17e 

Hvor mye betalte du siste gangen du hadde utgifter som du KUNNE føre 
opp i egenandelskortet ditt? 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls17a=1 og NyHls9a=1,4 
Hls17x 

Ved hvor mange av disse kontaktene betalte du egenandel? 
ANTALL KONTAKTER:_____ 

 
Hvis Hls17x>0 
Hls17f 

Hvor mye betalte du siste gangen da du var hos fysioterapeut? 
BELØP:_______ 

 
Hls19a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos kiropraktor? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls19a=1 
Hls19b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 
 

Hvis Hls19a=1 
Hls19c 

Hvor mye betalte du siste gangen du var hos kiropraktor? 
BELØP:_______ 
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*Hls20a 
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos logoped eller 
audiopedagog? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls20a=1 
Hls20b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 
 

Hvis Hls20a=1 
Hls20c 

Hvor mye betalte du siste gangen du var hos logoped eller 
audiopedagog? 
BELØP:_______ 

 
Hls21a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært hos en fotpleier? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls21a=1 
Hls21b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 
 

Hvis Hls21a=1 
Hls21c 

Hvor mye betalte du siste gangen du var hos fotpleier? 
BELØP:_______ 

 
Hls25 

Har du i løpet av de siste 12 månedene benyttet deg av noen av de 
følgende behandlingsformene? 
FLERE SVAR MULIG. 
a. Akupunktur 
b. Homeopati 
c. Fotsoneterapi 
d. Massasjeterapi 
e. Annet, SPESIFISER:__________ 
 

Hvis nevnt en eller flere nevnt i Hls25 
Hls25_utg 

Kan du anslå dine samlede utgifter til [denne behandlingen/disse 
behandlingene] de siste 12 månedene? 
BELØP:_______ 

 
Hls18a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene badet i oppvarmet basseng av 
helsemessige årsaker? 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls18a=1 
Hls18b 

Kan du si hvor mange ganger? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hvis Hls18a=1 
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Hls18c 
Hvor mye betalte du siste gang du badet i oppvarmet basseng?  
BELØP:_______ 

 
Hls23a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt opphold på opptrenings- 
eller rehabiliteringsinstitusjon? 
JA  
NEI 

 
Hvis Hls23a=1 
Hls23b 

Hvor mange oppholdsdøgn har du hatt på rehabiliteringsinstitusjon i 
denne perioden?  
ANTALL DØGN:_____ 
 

Hvis Hls23a=1 
Hls23c 

Hvor mye måtte du selv betale for oppholdet eller oppholdene til 
sammen, inkludert reiseutgifter? 
BELØP:_______ 

 
Hls24a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt korttidsopphold på syke-
eller aldershjem? 
JA  
NEI 
 

Hvis Hls24a=1 
Hls24b 

Hvor mange oppholdsdøgn på syke- eller aldershjem har du hatt de 
siste 12 månedene? 
ANTALL DØGN:_____ 

 
Hls24c 

Hvor mye måtte du selv betale for oppholdet eller oppholdene til 
sammen? Regn også med reiseutgifter. 
BELØP:_______ 

 
VIS KORT 1 
Hls26_1 

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt behov for noen av 
følgende tjenester uten å ha benyttet eller fått tilbud om dette? 
a. Konsultasjon hos legespesialist 
b. Konsultasjon hos psykolog eller psykiater 
c. Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor 
d. Behandling hos tannlege 
e. Hjemmetjenester 
f. Brukerstyrt personlig assistanse 
g. Trygghetsalarm 
h. Opphold på institusjon 
i. Andre tjenester 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls26_1i=1 
Hls26_1ia 

Hvilken tjeneste er dette? 
TJENESTE:_______________ 
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Hvis nevnt en eller flere i Hls26_1 
Hls26_2 

Hva var den viktigste årsaken til at du ikke fikk eller benyttet deg 
av tjenestene? 
1. ØKONOMISKE ÅRSAKER 
2. IKKE TID ELLER ANLEDNING (ARBEID, OMSORGSFORPLIKTELSER) 
3. PROBLEMER MED TILGJENGELIGHET / TRANSPORT 
4. IKKE TILBUD PÅ STEDET 
5. HAR IKKE SØKT 
6. HAR FÅTT AVSLAG 
7. LANG VENTELISTE 
8. ANDRE ÅRSAKER 

Medisiner 

 
Overgang 

Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om utgifter til medisiner. 
 
*Hls22a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt utgifter til medisiner 
eller medisinsk utstyr som du får på blå resept? 
MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT SKRIVES UT FOR PASIENTER MED KRONISK SYKDOM 
HVOR DET ER BEHOV FOR LANGVARIG BEHANDLING. DET ER SYKDOMMEN SOM GIR 
RETT TIL Å FÅ MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT. 
FARGEN PÅ SELVE RESEPTEN ER BLÅ, DERAV NAVNET ”BLÅ RESEPT”. 
JA 
NEI 
VET IKKE 

 
Hvis Hls22a=1 og (Hls9b=2,3 eller NyHls9a=2,4) 
Hls22b 

Hvor mye har du betalt?  
REGN IKKE MED DET DU HAR FÅTT ELLER VIL FÅ REFUNDERT AV TRYGDEN. 
BELØP:_______ 
 

*Hls22c 
Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt utgifter til medisiner på 
hvit resept? 
HVIT RESEPT ER RESEPTER HVOR PASIENTEN SELV MÅ DEKKE UTGIFTENE TIL 
MEDISINENE. 
JA 
NEI 
 

Hvis Hls22c=1  
Hls22c1 

Hvor mye har du betalt? 
BELØP:_______ 
 

Hvis Hls22c1>=1600 
Hls22c2 

Har du søkt om å få refundert utgifter til medisiner på hvit resept?  
JA 
NEI 

 
Hls22d 

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt utgifter til andre 
medisiner eller medisinsk utstyr? 
VI TENKER HER PÅ RESEPTFRIE MEDISINER. 
JA 
NEI 
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Hvis Hls22d=1 
Hls22d_1 

Hvor mye har du betalt? 
BELØP:_______ 
 

Hls29 
Vil du si at dine samlede utgifter til medisiner, medisinsk 
behandling, helse- og sosialtjenester i år vært høyere, lavere eller 
omtrent på samme nivå som i fjor?  
1. HØYERE 
2. LAVERE 
3. OMTRENT DET SAMME 

Bolig  

 
Innled 

Da går vi over til en del spørsmål om boligen [du/dere] bor i nå. 
 
Hvis Instit=2 
VIS KORT 2 
Bo1 

Hva slags hustype bor [du/dere] i? 
1. Frittliggende hus 
2. Rekke- eller kjedehus 
3. To-, tre-, eller firemannsbolig 
4. Store hus med mange boliger 
5. Kombinert bolig- og næringsbygg 
6. BOR I BÅT, CAMPINGVOGN ELLER BIL 

 
Hvis Instit=2 
Bo3 

Hvor mange rom disponerer [du/husholdningen] til eget bruk? 
Ta ikke med kjøkken, bad, entre, vaskerom eller små rom under 6 
kvadratmeter. Utleide rom eller rom felles med andre i 
gruppebolig/institusjon regnes ikke med 
ANTALL ROM:_____ 

 
Hvis Instit=2 
Bo2 

Omtrent hvor mange kvadratmeter er boligen?  
Vi tenker her på det totale arealet innenfor ytterveggene. 
I kjeller og loft skal bare beboelsesrom regnes med. 
MED BEBOELSESROM MENER VI ALLE ROM UNNTATT BODER OG UINNREDET KJELLER 
OG LOFT.  
ROM LEID UT TIL ANNEN HUSHOLDNING REGNES IKKE MED.  
DERSOM IO BOR I GRUPPEBOLIG ELLER INSTITUSJON REGNES KUN DET SOM 
HØRER TIL IO/IOS HUSHOLDNING. 
ANTALL KVADRATMETER:_____ 

 
Hvis Instit=2 
Bo4 

Hvordan passer størrelsen på boligen for [deg/dere]? Synes du den er 
passe stor, for liten, eller for stor? 
1. PASSE STOR 
2. FOR LITEN 
3. FOR STOR 
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Hvis Instit=2 
Bo5 

Eier [du/noen i husholdningen] boligen som selveier, gjennom 
borettslag eller boligaksjeselskap, eller leier eller disponerer 
[du/dere] boligen på annen måte? 
1. SELVEIER 
2. BORETTSLAG, BOLIGAKSJESELSKAP 
3. LEIER ELLER DISPONERER PÅ ANNEN MÅTE 

  
Hvis Bo5=3 
VIS KORT 3 
Bo5b 

Hvem eier boligen [du/dere] leier eller disponerer? 
1. Kommunen 
2. Staten eller fylket 
3. Privatperson 
4. Bedrift eller organisasjon 
5. Privat stiftelse 
6. ANDRE, SPESIFISER:____________ 

Omsorgs- og serviceboliger 
 
Hvis Instit=2 
*Bo6a 

Bor [du/dere] i et bofellesskap eller bokollektiv med bemanning, en 
omsorgs-, service- eller trygdebolig? 
VI TENKER HER PÅ BOLIGER SOM ER SPESIELT TILRETTELAGT FOR PERSONER 
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ELLER FOR ELDRE. 
JA 
NEI 

 
Hvis Bo6=1 
*Bo6b 

Er boligen [du/dere] bor i bemannet... 
1. hele dagen 
2. deler av dagen, eller er det 
3. ingen dag- eller døgnbemanning 

 
Hvis Bo6=1 
*Bo7 

Er det flere omsorgs-, service- eller trygdeboliger, bofellesskap 
eller kommunale boliger i bygningen der du bor? 
VI TENKER HER PÅ BOLIGER SOM ER SPESIELT TILRETTELAGT FOR PERSONER 
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ELLER FOR ELDRE. 
JA 
NEI 

  
Hvis Bo7=1 
*Bo7d 

Er det bare omsorgs-, service- eller trygdeboliger, bofellesskap 
eller kommunale boliger i bygningen der du bor? 
JA 
NEI 

 
Hvis Bo7d=1 
VIS KORT 4 
*Bo7c 

Er boligen spesielt beregnet på... 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Eldre 
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2. Utviklingshemmede 
3. Personer med psykiske lidelser 
4. Personer med bevegelseshemming 
5. Personer med syns- eller hørselshemming 
6. Personer med rusproblemer 
7. Sosialklienter 
8. Andre 

 
Hvis Bo7=1 
*Bo7a 

Hvor mange husstander er det i bygningen alt i alt? 
1. ANTALL:_____ 
2. USIKKER 

 
Hvis Bo7a=2 
*Bo7a_2 

Tror du det er flere eller færre enn fem? 
1. FLERE ENN FEM 
2. FÆRRE ENN FEM 

 
Hvis Bo6=1 
*Bo8a 

Er det ansatte i bygningen der du bor som kan kontaktes ved behov?  
JA 
NEI 

 
Hvis Bo6=1 
*Bo8b 

Er det mulig for deg å bestille varm mat som er tilberedt i bygningen 
der du bor? 
JA 
NEI 
 

Hvis Bo6=1 
*Bo7e 

Er det flere bygg med omsorgs- eller serviceleiligheter, eventuelt 
alders- eller sykehjem i umiddelbar nærhet av bygningen der du bor? 
JA 
NEI 

Tilpasning av boligen 
 
Hvis Instit=2 
Bo16_0  

Hvis du tenker på boligen du bor i nå: Bodde du i denne boligen da du 
første gang fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne? 
JA 
NEI 

 
Hvis Bo16_0=2 
Bo16 

Valgte du denne boligen fordi den var bedre tilpasset dine behov? 
JA 
NEI 

 
Hvis Bo16=1 
Bo16b 

Hvor viktig var dette i valget av boligen? Var det... 
1. Svært viktig 
2. Nokså viktig 



30 

3. Lite viktig 
 
VIS KORT 5 
Hvis Bo16=1 
Bo16c 

Da du byttet bolig: Hvor lett eller vanskelig opplevde du at det var 
å finne en bolig som var tilpasset dine behov? Var det... 
1. Svært lett 
2. Nokså lett 
3. Verken lett eller vanskelig 
4. Nokså vanskelig 
5. Svært vanskelig 

 
Hvis Bo16=1 
Bo17a 

Fikk du hjelp til å finne en bolig som var tilpasset dine behov? 
JA 
NEI 
 

Hvis Bo17a=1 
Bo17b 

Fikk du hjelp av... 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Kommunen eller en offentlig etat 
2. En organisasjon eller stiftelse 
3. Familie eller venner 
4. ANNET – SPESIFISER:__________ 

 
Hvis Instit=2 
Overgang 

De følgende spørsmålene vil dreie seg om arealene utenfor og atkomst 
til boligen. 

 
Alle 
Bo11 

Har du vansker med å komme inn i eller ut av bygningen du bor i?  
JA 
NEI 

 
Hvis Bo11=1 
VIS KORT 6 
Bo11b 

Skyldes dette noen av følgende forhold? 
Flere svar mulig. 
1. Smale eller tunge dører 
2. Dørterskler, trapper eller trinn 
3. Mangel på merking eller ledelinjer 
4. Bratte partier, grus eller kantstein 
5. ANNET – SPESIFISER:___________ 

 
Hvis Bo16_0=2 
Bo10 

Da du flyttet inn: Var atkomsten til huset og området rundt 
tilrettelagt din varige sykdom eller nedsatte funksjonsevne? 
JA 
NEI 

 
Hvis Instit=2 
Bo12 
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Er det gjort noen tilpasninger i utearealene eller inngangspartiet i 
løpet av tiden du har bodd her som gjør det lettere for deg å komme 
inn og ut av boligen? 
REGN IKKE MED TILPASNINGER INNE I EGEN LEILIGHET. 
JA 
NEI 

 
Hvis Bo12=1 
VIS KORT 7 
Bo12b 

Hvilke tilpasninger er gjort? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Dører eller døråpning er utbedret AUTOMATISK ELLER HALVAUTOMATISK 

ÅPNING 
2. Installert rampe, heis eller trappeheis 
3. Det er satt opp håndtak, gelender eller annen støtte i 

inngangspartiet 
4. Det er satt opp merking, ledelinjer INKLUDERER LYD I HEIS OG 

LIGNENDE 
5. Arealet utenfor bygningen er utbedret FRA PARKERING ELLER LIGNENDE 
6. ANNET - SPESIFISER 

 
Hvis Instit=2 
Overgang 

Så har jeg noen spørsmål om forhold inne i boligen din, det vil si 
innenfor egen inngangsdør. 

 
Hvis Instit=2 
Bo13 

Har du vansker med å bevege deg mellom alle rommene i boligen? 
JA 
NEI 

 
Hvis Bo13=1 
Bo13b 

Kan du klare det med noe vansker, med store vansker eller klarer du 
det ikke? 
1. MED NOE VANSKER 
2. MED STORE VANSKER 
3. KLARER DET IKKE 

 
Hvis Instit=2 
Bo14 

Er det gjort tilpasninger inne i boligen av hensyn til din varige 
sykdom eller nedsatte funksjonsevne etter at du flyttet inn?  
JA 
NEI 

 
Hvis Bo14=1 
Bo14b 

Er det gjort tilpasninger for at du lettere kan... 
1. bevege deg mellom rom og/eller etasjer 
2. bruke toalett, bad eller kjøkken 
3. orientere deg i boligen 
4. varsles av telefonen eller dørklokken 
JA 
NEI 

 
Hvis Instit=2 
Bo15 
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Hvis du tenker på den innvendige utformingen av boligen din i dag, i 
hvilken grad opplever du at den er tilpasset dine behov? Vil du si... 
1. I stor grad  
2. I noen grad  
3. I liten grad 

 
Hvis Instit=2 
NyBo18a 

Har du vurdert å skifte bolig? 
JA 
NEI 

 
Hvis NyBo18a=1 
NyBo18b 

Har du forsøkt å finne en annen bolig? 
JA 
NEI 

 
VIS KORT 8 
Hvis NyBo18a=1 
Bo18 

Det kan være mange vansker knyttet til å skifte bolig. Kan du si om 
følgende utsagn stemmer helt, stemmer delvis eller ikke stemmer med 
din situasjon? 
a. Få boliger er utformet slik at de er brukbare for meg. 
b. Jeg er usikker på om jeg vil få de tjenestene jeg behøver i den 

nye boligen. 
c. Jeg har ikke råd til å bytte bolig. 
d. Jeg vil få dårligere kontakt med familie og venner 

Utgifter til bolig og livsopphold 
 
Hvis Bo5=1,2 
Laan1a  

Har [du/dere] boliglån nå? 
BORETTSHAVERE OPPGIR IKKE FELLESGJELD HER. 
JA 
NEI 

 
Hvis Laan1a=1 
LUtg1  

Vi ønsker å vite hvor mye [du/dere] betaler i renter og avdrag for 
dette lånet. Er det lettest for deg å oppgi svaret pr. måned, pr. 
kvartal eller pr. år? 
1. Pr. måned  
2. Pr. kvartal  
3. Pr. år 
4. Betaler ikke på lånet foreløpig 

 
Hvis Laan1a=1 
LUtg2  

Hvor mye renter og avdrag betaler [du/dere] for dette lånet, herunder 
også lån til innskudd, andel, aksje eller andre overtagelsesbeløp pr. 
[måned/kvartal/år].  
Regn ikke med nedbetaling av fellesgjeld gjennom husleien.  
DERSOM IO IKKE VET NØYAKTIG BELØP, BE OM ET OVERSLAG. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Laan1a=1 
LRent1 
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Hvor mye av dette er renter? 
DERSOM IO IKKE VET NØYAKTIG BELØP, BE OM ET OVERSLAG. 
BELØP:_______ 

 
Hvis Bo5=2,3 
Husleie1 

Betaler [du/dere] husleie eller fellesutgifter? 
JA 
NEI 

 
Hvis Husleie1=1 
Husleie4  

Hvor mye betaler [du/dere] i husleie eller fellesutgifter, inkludert 
evt. garasje, felles vaskekjeller o.l. pr. måned? 
Utgifter til oppvarming og elektrisitet tas ikke med hvis mulig. 
Renter og avdrag på private boliglån tas heller ikke med.  
DERSOM IO IKKE VET NØYAKTIG BELØP, BE OM ET OVERSLAG. 
BELØP:_______ 

 
Alle 
Hls27 

Har det i løpet av de siste 12 månedene hendt at [du/dere] har hatt 
vansker med å klare løpende utgifter til for eksempel mat, transport 
eller bolig? Hendte det ofte, av og til, en sjelden gang eller aldri? 
1. OFTE 
2. AV OG TIL 
3. SJELDEN 
4. ALDRI 

 
Hls28 

Har [du/dere] mulighet til å klare en uforutsett utgift på 10 000 
kroner i løpet av en måned, uten å måtte ta opp ekstra lån eller 
motta hjelp fra andre? 
DERSOM OPPSPARTE MIDLER BRUKES, SVAR JA. 
DERSOM DET FORUTSETTER SALG AV EIENDELER, SVAR NEI. 
JA 
NEI 

 
Bo22a 

Har [du/du eller noen i husholdningen] mottatt økonomisk støtte fra 
det offentlige for å dekke løpende boutgifter siste 12 måneder? 
FOR EKSEMPEL BOSTØTTE, SOSIALHJELP 
JA 
NEI 

 
Hvis Bo22a=1 
Bo22b 

Hva slags støtte er dette? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. STØTTE GJENNOM HUSBANKEN ELLER KOMMUNAL BOSTØTTE 
2. SOSIALHJELP 
3. ANNET – SPESIFISER:_______ 

   
*Bo22c 

Har [du/dere] mottatt noen form for økonomisk støtte fra familie 
eller venner for å dekke løpende utgifter siste 12 måneder? 
GJELDER BÅDE ENGANGSBELØP OG REGELMESSIG STØTTE 
JA 
NEI 
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Hvis Bo22c=1 
Bo22d 

Kan du anslå hvor stort dette beløpet var? 
BELØP:_________ 

Utdanning 

 
Innled 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om utdanningen din. 
 
S15a 

Går du på skole eller studerer minst 10 timer i uka? 
VI TENKER HER PÅ HØSTSEMESTERET 2007. 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis S15a = Ja 
S15b 

Hva slags utdanning tar du? 
1. GRUNNSKOLEUTDANNING 
2. VIDEREGÅENDE GRUNNUTDANNING (INKL. VK1, FOLKEHØGSKOLE) 
3. VIDEREGÅENDE, AVSLUTTENDE UTDANNING (INKL. VK2, VK3) 
4. PÅBYGGING TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING (INKL. HØGSKOLE IKKE GODKJENT 

AV KUF, FORKURS SOM INNGÅR SOM DEL AV UNIVERSITETS- ELLER 
HØGSKOLEUTDANNING, TEKNISK FAGSKOLE) 

5. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, LAVERE NIVÅ 
6. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, HØYERE NIVÅ 
7. FORSKERUTDANNING 

 
Hvis S15a = Ja 
S15c 

Er du student på heltid eller deltid? 
1. HELTID 
2. DELTID 

 
Hvis S15a=1 
Utd11a 

I hvilken grad opplevde du å få nødvendig informasjon om [skolen og 
opplæringen/studiet og studiestedet] før du begynte på den 
utdanningen du tar nå? Vil du si…  
1. I høy grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. Ikke i det hele tatt 
5. IKKE RELEVANT 

 
Hvis S15a=1 
VIS KORT 9 
Utd12 

Hvordan finansierer du [skolegangen din/studiene dine]? Mottar du... 
FLERE SVAR MULIG. 
a. Stipend eller lån fra Lånekassen 
b. Stipend eller legat fra andre 
c. Regelmessig økonomisk støtte fra familie 
d. Midler fra attføring eller rehabilitering 
e. Lønn fra inntektsgivende arbeid 
f. Andre ordninger 
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Hvis S15a=1 
NyUtd13 

Har du på grunn av varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne opplevd 
vansker med å finansiere [skolegangen din/studiene dine]?  
JA 
NEI 
 
 

Hvis S15a=1 
Utd13a 

Har du behov for noen form for hjelp eller tilrettelegging på [skolen 
din/studiestedet ditt]?  
Vi tenker her på undervisningen, pensum og læremidler, 
[skolens/studiestedets] lokaler, eksamen og en eventuell 
[lærlingdel/praksisdel]. 
JA 
NEI 
 

Hvis Utd13a=1 
VIS KORT 10 
Utd13b 

Har du opplevd noen vansker knyttet til [skolens/studiestedets] 
tilrettelegging på noen av disse områdene? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Undervisningslokalene KOMME INN I BYGNINGEN OG BENYTTE ULIKE ROM 

INNE PÅ SKOLEN/STUDIESTEDET 
2. Pensum og læremidler 
3. Undervisningen 
4. Eksamen 
5. [Lærlingdel/praksisdel] 

 
Hvis S15b=3-5 (Videregående utdanning) 
NyUtd4 

Går du på en skole eller i en klasse for elever med   
 særskilte behov? 
JA 
NEI 

 
Hvis S15a=1 
VIS KORT 11 
Utd14 

Det kan være flere utfordringer knyttet til det å [gå på 
skole/studere]. Kan du si om følgende utsagn stemmer helt, stemmer 
delvis, ikke stemmer med din situasjon? 
a. Det er mangel på studentboliger som er tilpasset mine behov. 
b. Jeg bruker mye tid på å organisere hverdagen. 
c. Jeg har problemer med å finne en transportordning for å komme meg 

til og fra [skolen/studiestedet]. 
d. Det er vanskelig å være med på [aktiviteter utenfor 

skolen/studentaktiviteter]. 
Hvis Hls4a=1 eller Hls4b=1 
e. Hjemmehjelpen eller hjemmesykepleien kommer på uforutsigbare 

tidspunkter. 
STEMMER HELT 
STEMMER DELVIS 
STEMMER IKKE 
IKKE AKTUELT 

 
Hvis S15a=1 
Utd15  
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Har vansker knyttet til studiehverdagen eller [skolens/studiestedets] 
tilrettelegging ført til at du måtte avbryte eller forlenge 
[skolegangen din/studiet ditt]? 
JA 
NEI 

 
Hvis S15=1 
Utd23 

Hvilken grad eller utdanning har du som mål å gjennomføre? 
1. VIDEREGÅENDE UTDANNING   
2. PÅBYGGING TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING  
3. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, LAVERE GRAD – OPPTIL 180 

STUDIEPOENG 
4. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, HØYERE GRAD: MER ENN 180 

STUDIEPOENG 
5. FORSKERUTDANNING  

Tidligere utdanning 

 
Hvis Fu3x<21 eller Fu3y<5 eller Fu3c=1 eller Fu3c 
Utd24a 

Har du på grunn av nedsatt funksjonsevne valgt et annet studium eller 
en annen utdanning enn du ellers ville gjort? 
JA 
NEI 
 

Hvis Utd24a = 1 
Utd24b 

Har du på grunn av nedsatt funksjonsevne valgt et annet studium eller 
en annen utdanning enn du ellers ville gjort? 
Hva var den viktigste grunnen til at du valgte annerledes? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. JEG FØLTE JEG IKKE HADDE ORK ELLER OVERSKUDD 
2. AKTUELLE STUDIER VAR IKKE TILPASSET MIN VARIGE SYKDOM ELLER 

NEDSATTE FUNKSJONSEVNE  
3. FOR DÅRLIG INFORMASJON OM UTDANNINGEN 
4. JEG BLE FRARÅDET Å TA DET STUDIET JEG ØNSKET 
5. ØKONOMISKE GRUNNER 
6. PROBLEMER MED TRANSPORT 
7. MANGELFULLE HJEMMETJENESTER  
8. ANNET 

 
Hvis S15a=2 og (S16<7 eller S16c<7 eller Høyeste fullførte utdanning (reg.) 
= Videregående grunnutdanning) og (Fu3x<21 eller Fu3y<5) 
NyUtd1a 

[Du har tidligere sagt / Vi har registrert] at din høyeste utdanning 
er på videregående skoles nivå. 
Fullførte du videregående skole på normert tid?  
JA 
NEI 

 
Hvis S15a=2 og (S16<7 eller S16c<7 eller Høyeste fullførte utdanning (reg.) 
= Videregående grunnutdanning) og (Fu3x<21 eller Fu3y<5) 
NyUtd1b 

Hadde du behov for noen form for hjelp eller tilrettelegging på 
skolen din?  
Vi tenker her på undervisningen, pensum og læremidler, skolens 
lokaler, eksamen og en eventuell lærlingdel. 
JA 
NEI 
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Hvis NyUtd1b=1 
VIS KORT 12 
NyUtd1c 

Opplevde du noen vansker knyttet til skolens tilrettelegging på noen 
av disse områdene? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Undervisningslokalene KOMME INN I BYGNINGEN OG BENYTTE ULIKE ROM 

INNE PÅ SKOLEN 
2. Pensum og læremidler 
3. Undervisningen 
4. Eksamen 
5. Lærlingdelen 
6. Annet 

 
Hvis S15a=2 og (S16<4 eller S16c<4 eller Høyeste fullførte utdanning (reg.) 
= Ungdomsskoleutdanning) og (Fu3x<21 eller Fu3y<5) 
NyUtd2a 

[Du har tidligere sagt / Vi har registrert] at din høyeste utdanning 
er på grunnskolenivå. 
Begynte du noen gang på videregående skole, gymnas eller yrkesskole?  
JA 
NEI 

 
Hvis NyUtd2a=1 
NyUtd2b 

Da du gikk på videregående skole, gymnas eller yrkesskole, Hadde du 
da behov for noen form for hjelp eller tilrettelegging på skolen din?  
 
Vi tenker her på undervisningen, pensum og læremidler, skolens 
lokaler, eksamen og en eventuell lærlingdel. 
JA 
NEI 

 
Hvis NyUtd2b=1 
VIS KORT 12 
NyUtd2c 

Opplevde du noen vansker knyttet til skolens tilrettelegging på noen 
av disse områdene? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Undervisningslokalene KOMME INN I BYGNINGEN OG BENYTTE ULIKE ROM 

INNE PÅ SKOLEN 
2. Pensum og læremidler 
3. Undervisningen 
4. Eksamen 
5. Lærlingdelen 
6. Annet 

Ny utdanning 
 
Hvis Fu3c_2=1 
Utd25a 

Du har tidligere sagt at du hadde fullført en utdannelse før du fikk 
varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne. 
Har du siden tatt annen utdanning fordi du fikk varig sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne? 
VI TENKER HER PÅ NY ELLER ANNEN UTDANNING ENN DEN IO HADDE FØR 
FUNKSJONSNEDSETTELSEN INNTRAFF 
JA 
NEI 
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Hvis Utd25a=1 
Utd25c 

Er dette videregående utdanning, fagskoleutdanning, eller 
universitets- eller høgskoleutdanning? 
1. VIDEREGÅENDE UTDANNING 
2. FAGSKOLE 
3. UNIVERSITETS- ELLER HØYSKOLEUTDANNING 

 
Hvis Fu3c_2=1 
NyUtd25a 

Har du gått på kurs eller deltatt på annen opplæring som følge av at 
du fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne? 
JA 
NEI 

 
Hvis NyUtd25a=1 eller Utd25a=1 
Utd25b 

Hvor lenge varte denne opplæringen i alt? 
1. UNDER EN MÅNED 
2. 1-5 MÅNEDER 
3. 6-11 MÅNEDER 
4. 1-3 ÅR 
5. MER ENN 3 ÅR 

Foreldres utdanning 
 
Til alle 
Utd26 

Hva er din mors høyeste fullførte utdanning? 
1. INGEN UTDANNING 
2. BARNESKOLEUTDANNING 
3. UNGDOMSSKOLEUTDANNING (INKL. GRUNNSKOLEUTDANNING FOR VOKSNE, 7-

ÅRIG FOLKESKOLE OG FRAMHALDSSKOLE) 
4. VIDEREGÅENDE GRUNNUTDANNING (INKL. VK1, FOLKEHØGSKOLE, REALSKOLE) 
5. VIDEREGÅENDE, AVSLUTTENDE UTDANNING (INKL. VK2, VK3, GYMNAS) 
6. PÅBYGGING TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING (INKL. HØGSKOLE IKKE GODKJENT 

AV KUF, FORKURS SOM INNGÅR SOM DEL AV UNIVERSITETS- ELLER 
HØGSKOLEUTDANNING, TEKNISK FAGSKOLE) 

7. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, LAVERE NIVÅ 
8. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, HØYERE NIVÅ 
9. FORSKERUTDANNING 

 
Utd27 

Hva er din fars høyeste fullførte utdanning? 
1. INGEN UTDANNING 
2. BARNESKOLEUTDANNING 
3. UNGDOMSSKOLEUTDANNING (INKL. GRUNNSKOLEUTDANNING FOR VOKSNE, 7-

ÅRIG FOLKESKOLE OG FRAMHALDSSKOLE) 
4. VIDEREGÅENDE GRUNNUTDANNING (INKL. VK1, FOLKEHØGSKOLE, REALSKOLE) 
5. VIDEREGÅENDE, AVSLUTTENDE UTDANNING (INKL. VK2, VK3, GYMNAS) 
6. PÅBYGGING TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING (INKL. HØGSKOLE IKKE GODKJENT 

AV KUF, FORKURS SOM INNGÅR SOM DEL AV UNIVERSITETS- ELLER 
HØGSKOLEUTDANNING, TEKNISK FAGSKOLE) 

7. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, LAVERE NIVÅ 
8. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNING, HØYERE NIVÅ 
9. FORSKERUTDANNING 

 



39 

Arbeid 

 
Innled 

Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om arbeid. 
 
Arb0 

I forrige intervju oppga du å være [S14]. Gjelder dette fortsatt? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb0=2 
VIS KORT 13 
S14 

Hva er din hovedaktivitet? Er du... 
1. Ansatt på heltid eller deltid 
2. Selvstendig næringsdrivende på heltid eller deltid 
3. Sysselsatt på et kommunalt dagsenter eller lignende 
4. Student eller skoleelev 
5. Arbeidsledig 
6. Trygdet eller pensjonist 
7. Hjemmearbeidende 
8. I militær- eller siviltjeneste 

 
Hvis ikke sysselsatt på kommunalt dagsenter 
S12a 

Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet forrige 
uke? Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som 
familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning, i 
familiebedrift og annet. 
JA 
NEI 

 
Hvis S12a=1 
S12b 

Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller 
hadde fri fra forrige uke? 
JA 
NEI 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb14 

I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med 
følgende arbeidssted: 
<Bedriftens navn> , <Filial>, <Adresse>, <Postnummer, Poststed> 
Er alle disse opplysningene riktige? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb14=2 
Arb15 

Hvor [arbeider du til vanlig/hadde du hovedsakelig arbeid denne uka]? 
<Navn på bedrift>, <Avdeling>, <Adresse>, <Postnummer>, <Poststed> 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb8Sp 

Hvilken virksomhet drives i denne bedriften? 
SKRIV <.> NÅR DET AV BEDRIFTENS NAVN KLART FREMGÅR HVA VIRKSOMHETEN 
GÅR UT PÅ. 
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Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb24 

Arbeider du som... 
1. ansatt 
2. selvstendig næringsdrivende 
3. eller familiemedlem uten fast avtalt lønn 

 
Hvis Arb24=2 
Arb24b 

Har du noen ansatte? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb14=2 og (Hvis Arb24=1 eller Arb24=3 eller Arb24b=1) 
Arb24c 

Hvor mange sysselsatte er det i bedriften? 
1. 1-10 
2. 11-19 
3. 20-49 
4. 50-99 
5. 100-199 
6. 200 ELLER FLERE 
7. VET IKKE 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb19 

Hva er ditt yrke? 
YRKE:____________ 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb19b 

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver? 
SKRIV <.> DERSOM DET KLART FREMGÅR AV YRKESTITTELEN HVA 
ARBEIDSOPPGAVENE ER. 
OPPGAVER:____________ 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
VIS KORT 14 
Arb16 

Arbeider du i... 
1. et personlig eid firma 
2. et aksjeselskap 
3. en organisasjon eller stiftelse  
4. kommunal, fylkeskommunal, 
5. eller statlig virksomhet? 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb17 

Hvilket år begynte du i denne jobben? 
ÅR:_______ 

 
Hvis Arb17=2007 
Arb17b 

I hvilken måned begynte du i denne jobben? 
MÅNED:_______ 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb47 

Hvordan fant du ditt nåværende arbeid? 
1. SVARTE PÅ ANNONSE 
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2. ANNONSERTE SELV 
3. GJENNOM FAMILIE, VENNER ELLER BEKJENTE 
4. GJENNOM NAV / AETAT 
5. GJENNOM KOMMUNEN 
6. BLE KONTAKTET AV ARBEIDSGIVER 
7. KONTAKTET ARBEIDSGIVER PÅ EGET INITIATIV 
8. STARTET EGEN VIRKSOMHET 
9. GJENNOM VIKARBYRÅ EL 
10. GJENNOM UTDANNINGSINSTITUSJON 
11. GJENNOM REHABILITERINGSSENTER/ARBEIDSTRENINGSSENTER 
12. GJENNOM SKJERMET VIRKSOMHET 
13. ANNET 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
S13 

Hvor mange timer arbeider du vanligvis per uke i ditt hovedyrke? Regn 
også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse 
med arbeidet. 
HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. 
ANTALL TIMER:_____ 

 
Hvis S13<20 
Arb26  

Hva er hovedårsaken til at du har jobbet mindre enn 20 timer pr. uke? 
1. EGEN SYKDOM, HELSE ELLER NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
2. OMSORG FOR EGEN FAMILIE 
3. GÅR PÅ SKOLE 
4. MANGLENDE TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSEN 
5. FANT IKKE ANNET ENN DELTIDSARBEID (MINDRE ENN 20 T. PR UKE) 
6. ØNSKER IKKE Å JOBBE MER / BETRAKTER NÅVÆRENDE JOBB SOM 

HELTIDSARBEID 
7. ANNET, SPESIFISER:_________ 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb23 

Hvor mye har du i lønn i hovedyrket ditt i dag? Er det greiest for 
deg å oppgi dette pr. time, pr. uke, pr. 14. dag, pr. måned eller 
kanskje pr. år? 
1. PR. TIME 
2. PR. UKE 
3. PR. 14. DAG 
4. PR. MÅNED 
5. PR. ÅR 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb23b 

Hvor mye har du i lønn per [time/uke/14. dag/måned/år], før skatt og 
andre fradrag? 
BELØP:___________  

 
Hvis Arb24=1 
Arb25 

Har du fast eller midlertidig ansettelse? Med midlertidig ansettelse 
menes at den er begrenset i tid. 
ARBEIDSMARKEDSTILTAK REGNES SOM MIDLERTIDIG ANSETTELSE. 
1. FAST, IKKE TIDSBEGRENSET 
2. MIDLERTIDIG, TIDSBEGRENSET 

 
Hvis Arb25=2 
VIS KORT 15 



42 

Arb25b 
Er du ansatt... 
1. på arbeidsmarkedstiltak 
2. i et engasjement, eller prosjektansatt 
3. som ekstrahjelp TIMELØNNET, SESONGARBEID 
4. som vikar FOR EN BESTEMT PERSON 
5. som lærling, praktikant, STIPENDIAT 
6. eller som noe annet 
7. PÅ PRØVETID 

 
Hvis Arb25b=1 
Arb25c 

Hvilket arbeidsmarkedstiltak er dette?  
FLERE SVAR MULIG. 
1. AMO (ARBEIDSMARKEDSOPPLÆRING/ARBEIDSMARKEDSKURS) 
2. ARBEIDSPRAKSIS 
3. LØNNSTILSKUDD 
4. JOBBKLUBB 
5. MIDLERTIDIG SYSSELSETTINGSTILTAK 
6. ANNET 
7. USIKKER, VET IKKE 

KOMMUNALE DAGSENTER 
 
Hvis sysselsatt på kommunalt dagsenter 
Arb83 

Hvor lenge har du vært tilknyttet et dagsenter?  
RUND AV TIL NÆRMESTE ÅR. HALVE ÅR RUNDES OPPOVER. 
ANTALL ÅR:_______ 

 
Arb84 

Hvor mange dager i uka er du på dagsenteret? 
ANTALL DAGER:_____ 

 
Arb85 

Hvor mange timer er du på dagsenteret en vanlig arbeidsdag? 
DERSOM DET VARIERER STERKT, OPPGI GJENNOMSNITT FOR EN VANLIG UKE. 
ANTALL TIMER:_____ 

 
Arb87a 

Får du utbetalt lønn for arbeidet du gjør? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb87a=1 
Arb87b 
  Hvor mye mottar du i lønn for arbeidet i dag? Er det greiest for deg 

å oppgi dette pr. time, pr. uke, pr. 14. dag, pr. måned eller kanskje 
pr. år? 
1. PR. TIME 
2. PR. UKE 
3. PR. 14. DAG 
4. PR. MÅNED 
5. PR. ÅR 

 
Hvis Arb87a=1 
Arb87c 

Hvor mye mottar du i lønn per [time/uke/14.dag/måned/år], før skatt 
og andre fradrag er fratrukket? 
BELØP:________ 
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VIS KORT 16 
Arb86 

Kan du si hvilken av følgende beskrivelser som passer best for dine 
dagaktiviteter: 
1. Jeg jobber det meste av tiden i en vanlig bedrift utplassert fra 

dagsenteret 
2. Arbeidsplassen er laget spesielt for meg  
3. Dagsenteret er et arbeidssenter, og det meste som gjøres er arbeid 

eller arbeidslignende. 
4. Dagsenteret er kombinert arbeids- og aktivitetssenter 
5. INGEN AV DISSE / ANNET 

 
Hvis Arb86=1,2 (jobber i bedrift) 
Arb89  

Dersom du ser bort fra arbeidsleder og andre overordnede, arbeider 
det noen som ikke har en funksjonsnedsettelse/kronisk sykdom på 
arbeidsplassen din? 
JA 
NEI 

 
Arb88a 

Har du noen annen organisert dagaktivitet i tillegg til dagsenter 
eller arbeid?  
JA 
NEI 

 
Hvis Arb88a=1 
Arb88b 

Hvor mange timer i uka pleier du å delta på disse dagaktivitetene? 
OPPGI SAMLET ANTALL TIMER FOR ALLE ORGANISERTE DAGAKTIVITETER UTENFOR 
KOMMUNALT DAGSENTER. 
ANTALL TIMER:_______ 

Sykefravær 
 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 eller S14=3 
Arb50 

Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt sammenhengende sykefravær 
fra [arbeidet/dagsenteret eller arbeidet] på mer enn 14 dager?  
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis Arb50=1 
Arb51 

Hvor mange slike sykefraværsperioder har du hatt i denne perioden? 
VI TENKER HER PÅ SAMMENHENGENDE SYKEFRAVÆR PÅ MER ENN 14 DAGER. 
ANTALL:_____ 

 
Arb52 

Hvor mange arbeidsdager i løpet av de siste fire ukene har du vært 
borte fra arbeidet på grunn av egen sykdom? 
ANTALL:_____ 

 

TIDLIGERE ARBEID 
 
Hvis sysselsatt ved kommunalt dagsenter 
Arb90 
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Har du noen gang hatt arbeid som ikke er knyttet til dagsenter eller 
dagsenterlignende virksomhet? 
FOR EKSEMPEL ORDINÆRT ARBEID ELLER KNYTTET TIL ET 
ARBEIDSMARKEDSTILTAK, INKLUDERT VARIG VERNET ARBEID. 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb90=1 eller S12b=2 
NyArb54 

Har du tidligere hatt et fast arbeidsforhold som varte mer enn 6 
måneder og hvor du jobbet minimum 15 timer i uka? 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis NyArb54=1 eller (hvis Arb17b > 6 mnd fra [DATO] og hvis S13>14) 
Arb21 

Hvilket år begynte du i din første jobb som varte mer enn 6 måneder 
og hvor du jobbet minimum 15 timer i uka? 
ÅR:________ 

 
Hvis NyArb54=1 eller (hvis Arb17b > 6 mnd fra [DATO] og hvis S13>14) 
Arb22 

Omtrent hvor mange år i alt har du vært yrkesaktiv? 
HALVE ÅR RUNDES OPPOVER. 
ÅR:_____  

 
Hvis NyArb54=1 
Arb57 

Da du var i jobb, arbeidet du da hovedsakelig heltid eller deltid? 
1. HELTID 
2. DELTID 

 
Hvis Arb57=2 
Arb58 

Hva er hovedårsaken til at du jobbet deltid? 
1. EGEN SYKDOM, HELSE ELLER NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
2. OMSORG FOR EGEN FAMILIE 
3. GÅR PÅ SKOLE 
4. MANGLENDE TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSEN 
5. FANT IKKE ANNET ENN DELTIDSARBEID (MINDRE ENN 20 T. PR UKE) 
6. ØNSKER IKKE Å JOBBE MER / BETRAKTER NÅVÆRENDE JOBB SOM 

HELTIDSARBEID 
7. ANNET 

 
Hvis NyArb54=1 
Arb61a 

Hva var den viktigste grunnen til at du sluttet i din forrige jobb?  
1. EGNE HELSEPROBLEMER ELLER NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
2. KONTRAKTSTIDEN GIKK UT, OPPDRAGET BLE AVSLUTTET 
3. BLE OPPSAGT (BEDRIFTEN BLE NEDLAGT, OVERTALLIGHET, UFRIVILLIG 

FØRTIDSPENSJONERING) 
4. SALG ELLER NEDLEGGELSE AV EGEN ELLER FAMILIEBEDRIFT 
5. SVANGERSKAP, FØDSEL ELLER OMSORG FOR BARN 
6. OMSORG FOR GAMLE/SYKE/FUNKSJONSHEMMEDE 
7. FLYTTET PÅ GRUNN AV EKTEFELLE/SAMBOERS ARBEID 
8. ANDRE GRUNNER 

 
Hvis NyArb54=2 
Arb54 
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Har du tidligere hatt et arbeidsforhold som varte mindre enn 6 
måneder? 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis NyArb54=2 
Arb59 

Når arbeidet du sist, selv for et par dager? Ta også med arbeid uten 
betaling i familiebedrift eller gårdsbruk. Ta ikke med frivillig 
arbeid, husarbeid, vedlikehold eller reparasjon i hjemmet.  
MÅNED:________ 
ÅR:______ 

  

ARBEIDSLEDIGHET, ARBEIDSMARKEDSTILTAK, ATTFØRING 
 
Hvis IKKE S14=5 
Arb27 

Har du vært arbeidsledig eller permittert noen gang i løpet av de 
siste fem årene? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb27=1 eller S14=5 
Arb28 

Omtrent hvor lenge har du til sammen vært arbeidsledig eller 
permittert i løpet av de siste fem årene? 
ANTALL MÅNEDER:_____ 
ANTALL ÅR:_____ 

 
Alle 
Arb29a 

Har du tidligere deltatt på arbeidsmarkedstiltak?  
JA 
NEI 

 
Hvis Arb29a=1 
Arb29b 

Hvilket arbeidsmarkedstiltak var dette?  
FLERE SVAR MULIG. 
1. AMO (ARBEIDSMARKEDSOPPLÆRING/ARBEIDSMARKEDSKURS) 
2. ARBEIDSPRAKSIS 
3. LØNNSTILSKUDD 
4. JOBBKLUBB 
5. MIDLERTIDIG SYSSELSETTINGSTILTAK 
6. ANNET 
7. USIKKER, VET IKKE 

 
Alle 
Arb7 

Har du noen gang vært på yrkesmessig attføring? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb7=1 
Arb8 

Hva slags attføringstiltak har du vært med på? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. SKOLEGANG, HERUNDER AMO-KURS 
2. ARBEIDSPRAKSIS I ORDINÆRT ARBEIDSLIV 
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3. BEDRIFTSINTERN ATTFØRING 
4. DELTAKER I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT (KOMMUNALT DAGSENTER) 
5. ARBEIDSSAMVIRKE 
6. SYSSELSETTINGSTILTAK I OFFENTLIG VIRKSOMHET 
7. ARBEID MED BISTAND 
8. LØNNSTILSKUDD TIL ARBEIDSGIVER 
9. ANNET 

 
Hvis Arb8=1 
Utd25c 

Var dette utdanning på grunnskolenivå, videregående skolenivå, 
universitets- eller høgskolenivå? 
1. GRUNNSKOLE 
2. VIDEREGÅENDE 
3. UNIVERSITETS- ELLER HØYSKOLENIVÅ 

 
Hvis Arb7=1 
Arb9 

Har du noen gang avbrutt eller ikke fullført et attføringstiltak?  
JA 
NEI 

 
Hvis Arb9=1 
Arb10 

Hva var den viktigste årsaken til at du ikke fullførte? 
HVIS FLERE AVBRUDD, SVAR UT FRA DET SISTE. 
1. HELSEMESSIGE GRUNNER 
2. ENDRINGER I BOLIG/BOSTED 
3. FAMILIEMESSIGE FORHOLD/GRAVIDITET 
4. TRANSPORT-/REISEPROBLEMER 
5. TILTAKET PASSET MEG IKKE 
6. FIKK IKKE ATTFØRINGSPENGER LENGER 
7. UTILGJENGELIGE LOKALER 
8. MANGLENDE OG UFORUTSIGBAR HJEMMETJENESTE 
9. ANNET - SPESIFISER:____________ 

 

FUNKSJONSNEDSETTELSEN OG DAGLIG ARBEID 
 
Hvis Fu3c=2 og (S12a=1 eller S12b=1) 
Arb32a 

Utfører du samme type arbeidsoppgaver nå som før du fikk varig sykdom 
eller nedsatt funksjonsevne? 
JA 
NEI 

  
Hvis Fu3c=2 og (S12a=1 eller S12b=1) 
Arb32b 

Arbeider du nå mer, mindre eller like mye som før du fikk varig 
sykdom eller nedsatt funksjonsevne? 
1. MER 
2. MINDRE 
3. LIKE MYE 

 
Hvis Fu3c=2 og hvis Arb24=1 
Arb30a 

Er du ansatt hos samme arbeidsgiver i dag som da du fikk varig sykdom 
eller nedsatt funksjonsevne? 
JA 
NEI 
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Hvis Arb30a=2 
*Arb31a 

Hvorfor sluttet du i denne jobben? 
VI TENKER HER PÅ DEN JOBBEN IO HADDE DA [HAN/HUN] FIKK VARIG SYKDOM 
ELLER NEDSATT FUNKSJONSEVNE. 
1. EGNE HELSEPROBLEMER ELLER NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
2. MANGLENDE TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSEN 
3. UFRIVILLIG FØRTIDSPENSJONERING 
4. BLE OPPSAGT, KONTRAKTSTIDEN GIKK UT 
5. SØKTE PÅ NY JOBB 
6. SALG ELLER NEDLEGGELSE BEDRIFTEN 
7. SVANGERSKAP, FØDSEL ELLER OMSORG FOR BARN 
8. OMSORG FOR GAMLE/SYKE/FUNKSJONSHEMMEDE 
9. ANDRE GRUNNER 

 
Hvis Arb31a=1,2,3 
Arb31b 

Mener du at du kunne fortsatt i jobben hvis din arbeidssituasjon i 
større grad var blitt tilpasset din varige sykdom eller nedsatte 
funksjonsevne? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb31b=1 
Arb31c 

Hvilke endringer sikter du da til? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVENE 
2. ENDRINGER I ARBEIDSTIDEN 
3. TRANSPORT TIL OG FRA ARBEIDSPLASSEN 
4. FORHOLDET TIL KOLLEGER, ARBEIDSMILJØET 
5. FYSISK TILRETTELEGGING AV ARBEIDSPLASSEN, F.EKS. VED BRUK AV ULIKE 

HJELPEMIDLER 
6. ANNEN TILRETTELEGGING, F.EKS. STØTTEPERSON 
 

Hvis S12a=1 eller S12b=1 
*Arb37a 

Er din arbeidssituasjon tilpasset din varige sykdom eller nedsatte 
funksjonsevne i form av endringer i arbeidsoppgavene? 
VI ØNSKER Å VITE OM DET ER FORETATT TILRETTELEGGINGER PÅ IOS 
ARBEIDSPLASS. 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb37a=1 
*Arb37a_1 

Er det behov for noen flere endringer av arbeidsoppgavene? 
JA 
NEI 
 

Hvis Arb37a=2 
*Arb37a_2 

Er det behov for noen slik tilrettelegging? 
JA 
NEI 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
*Arb37b 
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Er din arbeidssituasjon tilpasset din varige sykdom eller nedsatte 
funksjonsevne i form av endringer i arbeidstiden? 
VI ØNSKER Å VITE OM DET ER FORETATT TILRETTELEGGINGER PÅ IOS 
ARBEIDSPLASS. 
JA 
NEI 
 

Hvis Arb37b=1 
*Arb37b_1 

Er det behov for noen flere endringer av arbeidstiden? 
JA 
NEI 
 

Hvis Arb37b=2 
*Arb37b_2 

Er det behov for noen slik tilrettelegging? 
JA 
NEI 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
*Arb37c 

Er arbeidsplassen din tilrettelagt med fysiske hjelpemidler? 
VI ØNSKER Å VITE OM DET ER FORETATT TILRETTELEGGINGER PÅ IOS 
ARBEIDSPLASS. 
JA 
NEI 
 

Hvis Arb37c=1 
*Arb37c_1 

Er det behov for noen flere tilrettelegginger? 
JA 
NEI 
 

Hvis Arb37c=2 
*Arb37c_2 

Er det behov for noen slik tilrettelegging? 
JA 
NEI 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb43 

Har du noen støtteperson eller funksjonsassistent på arbeidsplassen 
din? 
F.EKS. LESE- OG SEKRETÆRASSISTENT ELLER TOLK. 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis Arb43=2 
Arb43_1 

Er det behov for noen støtteperson eller funksjonsassistent? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb24=1,3 
VIS KORT 17 
Arb38 

I hvilken grad synes du din arbeidsgiver tar hensyn til din varige 
sykdom eller nedsatte funksjonsevne? Vil du si... 
1. I høy grad 
2. I noen grad 
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3. I liten grad 
4. INGEN BEHOV FOR HENSYN 

 
Hvis Arb24=1,3 
FORTSATT KORT 17 
Arb39  

I hvilken grad synes du dine kolleger tar hensyn til din varige 
sykdom eller nedsatte funksjonsevne? Vil du si... 
1. I høy grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. INGEN BEHOV FOR HENSYN 

 
Hvis Arb24=1,3 
FORTSATT KORT 17 
Arb34a 

I hvilken grad kan du selv bestemme...  
hvilke oppgaver du skal gjøre?  
Bestemmer du selv... 
1. I høy grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad  

 
Hvis Arb24=1,3 
FORTSATT KORT 17 
Arb34b 

I hvilken grad kan du selv bestemme...  
hvordan du skal utføre arbeidet? 
Bestemmer du selv...  
1. I høy grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad  

 
Hvis Arb24=1,3 
FORTSATT KORT 17 
Arb34c 

I hvilken grad kan du selv bestemme... 
arbeidstempoet ditt?  
Bestemmer du selv...  
1. I høy grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad  

 
Hvis Arb24=1,3 
Arb41 

Mottar du økonomiske støtteordninger i forbindelse med arbeidet? 
1. JA 
2. NEI 

 
Hvis Arb41=1 
Arb41a 

Hvilke ordninger er dette? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. REHABILITERINGSPENGER 
2. ATTFØRINGSPENGER (YRKESRETTET ATTFØRING) 
3. UFØRESTØNAD MED ELLER UTEN LØNN I TILLEGG 
4. ”HVILENDE PENSJONSRETT” 
5. TIDSBEGRENSET UFØRESTØNAD 
6. DAGPENGER (ARBEIDSLEDIGHETSSTØNAD) 
7. ANNEN STØNAD 
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Hvis Arb24=1,3 
Arb42 

Mottar eller har din arbeidsgiver tidligere mottatt økonomiske 
ytelser fra det offentlige knyttet til ditt ansettelsesforhold? 
1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

 
Hvis Arb42=1 
Arb42b 

Hvilke ordninger er dette? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. GRADERTE SYKEPENGER 
2. LØNNSTILSKUDD 
3. TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 
4. DRIFTSTILSKUDD TIL ARBEIDSGIVER 
5. ANNET 

  
Hvis Arb24=1,3 
Arb48 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har skrevet under på en 
intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-
avtalen. 
Har virksomheten der du arbeider skrevet under på IA-avtalen? 
1. JA 
2. NEI 
3. VET IKKE 

   
Hvis Arb48=1 
Arb49a 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har skrevet under på en 
intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-
avtalen. 
Har tiltak knyttet til IA-avtalen i virksomheten hatt stor, middels, 
liten eller ingen innvirkning på arbeidsmiljøet ditt?  
1. STOR INNVIRKNING 
2. MIDDELS INNVIRKNING 
3. LITEN INNVIRKNING 
4. INGEN INNVIRKNING 

 
Hvis Arb49a=1-3 
Arb49b 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har skrevet under på en 
intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-
avtalen. 
Har tiltak knyttet til IA-avtalen hatt en svært positiv, positiv, 
varierende, negativ eller svært negativ innvirkning på arbeidsmiljøet 
ditt? 
1. SVÆRT POSITIV INNVIRKNING 
2. POSITIV INNVIRKNING 
3. VARIERENDE INNVIRKNING 
4. NEGATIV INNVIRKNING 
5. SVÆRT NEGATIV INNVIRKNING 

 

SØKE ARBEID 
 
Hvis arbeidsledig og Fu3c=2 
Arb64 
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Har du aktivt søkt etter lønnet arbeid de siste fire ukene, dvs. 
siden [DATO]?  
1. JA 
2. NEI 
 

Hvis Arb64=2 
Arb66 

Hva er den viktigste årsaken til at du ikke søker aktivt på lønnet 
arbeid? 
1. HAR GITT OPP Å SØKE 
2. FINNER IKKE JOBB Å SØKE PÅ 
3. FÅR IKKE TILSTREKKELIG HJELP TIL Å ORIENTERE MEG I ARBEIDSMARKEDET 
4. IKKE MULIG Å JOBBE 
5. VANSKELIG Å DEKKE TRANSPORTBEHOV 
6. MANGLENDE ELLER UFORUTSIGBARE HJEMMETJENESTER 
7. ANNET, SPESIFISER:_______ 

 
Hvis trygdet/pensjonist 
Arb76 

Har du søkt på en jobb i løpet av de siste to årene? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb76=2 
Arb77 

Ville det vært mulig for deg å ha en jobb i stedet for eller i 
tillegg til å motta trygd eller pensjon? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb77=1 
Arb77a 

Ønsker du en jobb?  
JA 
NEI 

 
Hvis sysselsatt ved kommunalt dagsenter 
Arb93 

Søker du eller kunne du tenke deg å søke på en ordinær jobb?  
GJELDER BÅDE ORDINÆRT ARBEID OG ARBEIDSMARKEDSTILTAK. 
1. JA, SØKER 
2. JA, KUNNE TENKE MEG Å SØKE 
3. NEI 

 
Hvis Arb93=2,3 eller Arb93=2,3 
Arb94 

Hva er den viktigste årsaken til at du ikke søker på en jobb som ikke 
er knyttet til et dagsenter? 
1. HAR GITT OPP Å SØKE 
2. FINNER IKKE JOBB Å SØKE PÅ 
3. FÅR IKKE TILSTREKKELIG HJELP TIL Å ORIENTERE MEG I ARBEIDSMARKEDET 
4. IKKE MULIG Å JOBBE (PGA SYKDOM/FUNKSJONSVANSKER) 
5. VANSKELIG Å DEKKE TRANSPORTBEHOV 
6. MANGLENDE ELLER UFORUTSIGBARE HJEMMETJENESTER 
7. ANNET 

 
Hvis arb77a=1 eller Arb93=2,3 
Arb78 

Tror du at du vil søke på en jobb i løpet av de nærmeste 12 månedene? 
JA 
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NEI 
 
Hvis Arb77=1 eller Arb93=2,3 
VIS KORT 18 
Arb80 

Det kan være mange grunner til at det er vanskelig å ta en jobb. Kan 
du si om følgende utsagn stemmer helt, stemmer delvis eller ikke 
stemmer med din situasjon? 

Arb80a Jeg er redd for å miste trygdeytelser om jeg forsøker meg i 
arbeidslivet. 

Arb80c Mine familieforpliktelser gjør det for vanskelig å være i jobb. 
Arb80d Jeg har for mange negative erfaringer med arbeidslivet 
Arb80f Hjemmetjenesten er ikke tilpasset personer som er i arbeid. 
Arb80g Transporten til et eventuelt arbeidssted vil bli vanskelig. 
Arb80h Hverdagen har nok praktiske utfordringer som det er. 
Arb80b Jeg er redd for ikke å få tilbake trygden om det skulle vise 

seg å fungere dårlig med jobb. 
Arb80i Jeg tror arbeidsgiver ville være negativt innstilt til meg på 

grunn av min sykdom eller funksjonsvansker. 
1. STEMMER HELT 
2. STEMMER DELVIS 
3. STEMMER IKKE 
4. IKKE AKTUELT 

 

DISKRIMINERING 
 
Hvis arbeidsledig eller Arb76=1 eller Arb93=1,2 
*Arb62a 

Har du i løpet av de siste fem årene på grunn av varig sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne ikke fått arbeid som du har søkt og var 
kvalifisert for? 
JA 
NEI 

 
Hvis NyArb54=1 eller (Hvis Arb17b > 6 mnd fra [DATO]) 
Arb62b 

Har du i løpet av de siste fem årene på grunn av varig sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne opplevd å ikke få delta på kurs gjennom jobben? 
JA 
NEI 

 
Hvis NyArb54=1 eller (Hvis Arb17b > 6 mnd fra [DATO]) 
Arb62c 

Har du i løpet av de siste fem årene på grunn av varig sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne opplevd at arbeidsgiver har presset deg til å 
slutte i jobben? 
JA 
NEI 

 

PARTNERS ARBEID 
   
Til de med ektefelle/samboer/registrert partner:  
Arb2 

Har din [ektefelle/samboer/reg.partner] inntektsgivende arbeid? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb2=1 
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Arb2b 
Hvor mange timer i uka jobber vanligvis din 
[ektefelle/samboer/reg.partner]? 
Antall timer:______ 

 

Transport 

 
Innled 

Jeg skal nå stille noen spørsmål om transport. Tenk både på kortere 
reiser til butikken, kjøpesenter eller fritidsaktiviteter; og lengre 
reiser til et annet sted eller til utlandet. Det kan være privat 
eller i jobbsammenheng. 

Transportordninger 
 
*Hls6a 

Har du TT-kort eller mottar noen annen form for støtte til transport? 
REGN IKKE MED STØNAD TIL KJØP AV BIL (KOMMER SENERE), GJELDER IKKE 
HONNØRRABATT. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls6a=1 
NyHls6b 

Mottar du støtte i form av et fast beløp eller et antall reiser? 
1. FAST BELØP 
2. ANTALL REISER 

 
Hvis NyHls6b=1 
NyHls6c 

Hvor mye mottar du i støtte per år? 
BELØP:_______ 

 
Hvis NyHls6b=2 
Hls6b 

Hvor mange fritidsreiser får du tildelt per måned? 
ANTALL REISER:_____ 

 
Hvis NyHls6b=2 
Hls6c 

Hvor mye betalte du selv ved siste tildelte reise? 
VI ER UTE ETTER HVA IO BETALTE I EGENANDEL 
BELØP:_______ 

 
Hvis S12a=1 eller S12b=1 
Arb40a 

Har du opplevd vansker med transport til og fra arbeid? 
JA 
NEI 

 
Hvis Arb40=1 
Arb40b 

Kan du si om vanskene er knyttet til noen av følgende forhold? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Uregelmessighet UFORUTSIGBARHET 
2. Tilrettelegging 
3. Økonomi 
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4. Annet 
 
Hvis Hls6a=1 og (Hvis S12a=1 eller S12b=1) 
Hls6d 

Har du en transportordning for å komme til og fra arbeidsstedet? 
VI TENKER HER PÅ OFFENTLIGE STØTTEORDNINGER TIL TRANSPORT. 
REGN IKKE MED SKYSSAVTALER MED KOLLEGER ELLER LIGNENDE. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls6d=1 
Hls6e 

Hva var dine utgifter til transporttjeneste til og fra arbeidsstedet 
siste måned? 
BELØP:_______ 

 
Hvis Hls6a=1 og S15=1 
Hls6d_1 

Har du en transportordning for å komme til og fra studiestedet? 
VI TENKER HER PÅ OFFENTLIGE STØTTEORDNINGER TIL TRANSPORT. 
REGN IKKE MED SKYSSAVTALE MED MEDSTUDENTER ELLER LIGNENDE. 
JA 
NEI 

 
Hvis Hls6d_1=1 
Hls6e_1 

Hva var dine utgifter til transporttjeneste til og fra studiestedet 
siste måned? 
BELØP:_______ 

Bil 
 
Tra12 

Kjører du bil selv? 
JA 
NEI 

 
Tra11 

Eier [du/du eller noen andre i husholdningen] bil? 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra11=2 
Tra11b 

Har du mulighet til å disponere bil dersom du skulle trenge det? 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra11=1 
Tra13a 

Har du fått stønad fra folketrygden til kjøp av den bilen du har nå? 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra13a=1 
Tra13d 

Omtrent hvor stor andel av den totale kjøpesummen måtte du betale 
selv? 
BE OM ET OMTRENTLIG ANSLAG I PROSENT 
ANDEL:_______ 
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Hvis Tra11=2 ELLER Tra13a=nei 
Tra13b 

Har du søkt om stønad til kjøp av bil?  
JA 
NEI 

 
Hvis Tra13b=1 
Tra13c 

Har du fått avslag på søknaden eller venter du fremdeles på svar? 
1. FÅTT AVSLAG 
2. VENTER PÅ SVAR 

 
Hvis Tra11=1 
Tra14a 

Har du på grunn av varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne behov for 
tilpasning av bilen eller ekstrautstyr til bilen? 
JA 
NEI 
 

Hvis tra14a=1 
Tra14b 

Har du fått støtte til tilpasning av bil eller ekstrautstyr til bil? 
JA 
NEI 
 

Hvis tra14b=2 
Tra14c 

Har du søkt om støtte til tilpasning av bil eller ekstrautstyr til 
bil? 
Ja 
Nei 

 
Hvis tra14c=1 
Tra14d 

Har du fått avslag på søknaden eller venter du fremdeles på svar? 
1. FÅTT AVSLAG 
2. VENTER PÅ SVAR 

Kollektivtransport 
 
Overgang 

Jeg skal nå stille deg noen spørsmål om kollektivtransport 
 
*Tra1a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene reist med buss?  
JA 
NEI 

 
Hvis tra1a=1 
VIS KORT 19 
Tra1b 

Hvor ofte har du reist med buss de siste 12 månedene? 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Sjeldnere 

 
*Tra2a 

Har du opplevd vansker med å reise med buss?  
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JA 
NEI 

 
Hvis Tra2a=1 
Tra2b 

Er dette vansker knyttet til... 
1. informasjon om avganger og stoppesteder 
2. å komme til eller inn på holdeplass 
3. å komme av og på bussen 
4. forholdene inne på bussen, plass, luft eller lignende 
5. Mangelfullt eller manglende rutetilbud 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra2a=1 
Tra2c_1 

Vil du si du har noe vansker eller store vansker med å reise med 
buss? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
*Tra5a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene reist med tog? 
JA 
NEI 

  
Hvis Tra5a=1 
FORTSATT KORT 19 
Tra5b 

Hvor ofte har du reist med toget de siste 12 månedene? 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Sjeldnere 

 
*Tra6a 

Har du opplevd vansker med å ta toget? 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra6a=1 
Tra6b 

Er dette vansker knyttet til... 
1. informasjon om avganger og stoppesteder 
2. å komme til eller inn på stasjon eller perrong 
3. å komme av og på toget 
4. forholdene inne på toget, plass, toalett, luft eller lignende 
5. Mangelfullt eller manglende rutetilbud 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra6a=1 
Tra6c 

Vil du si du har noe vansker eller store vansker med å ta toget? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hvis IO bor i Oslo eller Akershus 
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*Tra3a 
Har du i løpet av de siste 12 månedene reist med trikk eller T-bane?  
JA 
NEI 

 
Hvis Tra3a=1 
FORTSATT KORT 19 
Tra3b 

Hvor ofte har du reist med trikk eller T-bane de siste 12 månedene? 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Sjeldnere 

 
*Tra4a 

Har du opplevd vansker med å reise med trikk eller T-bane?  
JA 
NEI 

 
Hvis Tra4a=1 
Tra4b 

Er dette vansker knyttet til... 
1. informasjon om avganger og stoppesteder 
2. å komme til eller inn på holdeplass eller stasjon 
3. å komme av og på trikken eller T-banen 
4. forholdene inne på trikken eller T-banen, som plass, luft eller 

lignende 
5. Mangelfullt eller manglende rutetilbud 
JA 
NEI 
 

Hvis Tra4a=1 
Tra4c 

Vil du si at du har noe eller store vansker knyttet til å reise med 
trikk eller T-bane? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
*Tra9a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene reist med båt eller ferge? 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra9a=1 
FORTSATT KORT 19 
Tra9b 

Hvor ofte har du reist med båt eller ferge de siste 12 månedene? 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Sjeldnere 

 
*Tra10a 

Har du opplevd vansker med å reise med båt eller ferge? 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra10b=1 
Tra10b 
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Er dette vansker knyttet til... 
1. informasjon om avganger, endringer og stoppesteder 
2. å komme til eller inn på kai 
3. å komme av og på båten eller ferga 
4. forholdene inne på båten eller ferga, som plass, luft eller 

lignende 
5. Mangelfullt eller manglende rutetilbud 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra10b=1 
Tra10c 

Vil du si at du har noe eller store vansker med å reise med båt eller 
ferge? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
*Tra7a 

Har du i løpet av de siste 12 månedene reist med fly?  
JA 
NEI 

 
Hvis Tra7a=1 
FORTSATT KORT 19 
Tra7b 

Hvor ofte har du reist med fly de siste 12 månedene? 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Sjeldnere 

 
*Tra8a 

Har du opplevd hatt vansker med å reise med fly? 
JA 
NEI 

 
Hvis Tra8a=1  
Tra8b 

Er dette vansker knyttet til...  
1. informasjon om avganger, endringer og utganger 
2. å komme til eller inn på flyplass 
3. å komme av og på flyet 
4. forholdene inne på flyet, som plass, luft eller lignende 
5. Manglede rutetilbud eller for langt til flyplass 
JA 
NEI 

 
Tra8c 

Vil du si du har noe eller store vansker med å reise med fly? 
1. NOE VANSKER 
2. STORE VANSKER 
3. KLARER IKKE 

 
Hls6f 

Hvor mange ganger har du tatt drosje for egen regning de siste fire 
ukene på grunn av vansker med å benytte offentlige transportmidler? 
ANTALL GANGER:_____ 

 
Hls6g Hvis Hls6f > 0 
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Hvor store drosjeutgifter har du hatt de siste fire ukene på grunn av 
vansker med å benytte offentlige transportmidler?  
REGN IKKE MED BELØP SOM BLIR REFUNDERT. 
BELØP:_______ 

 

Sosial deltagelse og fritid 

 
Overgang 

Til slutt vil jeg stille deg noen spørsmål om relasjoner og sosiale 
aktiviteter. 

 
Hvis IO ikke bor med foreldre 
SK1 

Lever dine foreldre? 
1. JA, BEGGE 
2. JA, FAR 
3. JA, MOR 
4. NEI, INGEN 

 
Hvis SK1=1-3 
VIS KORT 20 
SK2 

Omtrent hvor ofte treffer du [dine foreldre/din far/din mor]? 
HVIS BEGGE IOS FORELDRE ER I LIVE: VI ER UTE ETTER TOTALT SAMVÆR MED 
BEGGE FORELDRE 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Noen ganger i året 
5. Sjeldnere enn hvert år 

 
Hvis IO ikke bor sammen med noen søsken 
SK3a 

Har du søsken? 
JA 
NEI 

 
Hvis SK3a=1 
FORTSATT KORT 20 
SK3b 

Omtrent hvor ofte treffer du noen av dine søsken? 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Noen ganger i året 
5. Sjeldnere enn hvert år 

 
For de som har barn som ikke bor hjemme, hentes fra husholdsdel. 
FORTSATT KORT 20 
SK4b 

Du har tidligere fortalt at du har barn (som er over 16 år og) som 
har flyttet hjemmefra. Omtrent hvor ofte treffer du noen av dem? 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Noen ganger i året 
5. Sjeldnere enn hvert år 



60 

 
SK5a 

Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen venner på 
stedet der du bor? 
JA 
NEI 

 
Hvis SK5a=2 
SK5b 

Har du noen venner andre steder? 
JA 
NEI 

 
Hvis SK5a=1 eller hvis SK5b=1 
FORTSATT KORT 20 
SK6 

Omtrent hvor ofte er du sammen med venner?  
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Noen ganger i året 
5. Sjeldnere enn hvert år 

 
ALLE 
SK7 

Bortsett fra medlemmer av nærmeste familie, har du noen som står deg 
nær og som du kan snakke fortrolig med? 
JA 
NEI 

 
Hvis SK7=2 
SK7a 

Har du noen i familien du kan snakke fortrolig med? 
JA 
NEI 

 
SK7b 

Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store 
personlige problemer? 
Regn også med nærmeste familie. 
1. INGEN 
2. 1 ELLER 2 
3. 3-5 
4. FLERE ENN 5 

 
Sos17 

Er det praktiske vansker knyttet til å besøke slekt og venner på 
stedet der du bor? Vi tenker her på transport og atkomst til boligen. 
JA 
NEI 
HAR IKKE SLEKT ELLER VENNER PÅ STEDET 

 
Hvis Sos17=1 
Sos17_1a 

Skyldes dette... 
transport til og fra stedet? 
JA 
NEI 

 
Hvis Sos17_1a=1 
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Sos17_1b 
Vil du si at dette begrenser deg... 
1. I stor grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. Ikke i det hele tatt 

 
Hvis Sos17=1 
Sos17_2a 

Skyldes dette... 
vansker med å komme inn i boligen? BAKKE, TRAPPER, HEIS ETC. 
JA 
NEI 

 
Hvis Sos17_2a=1 
Sos17_2b 

Vil du si at dette begrenser deg... 
1. I stor grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. Ikke i det hele tatt 

 
Hvis Sos17=1 
Sos17_3a 

Skyldes dette... 
vansker med å komme deg rundt i boligen? DØRTERSKLER, BAD ETC. 
JA 
NEI 

 
Hvis Sos17_3a=1 
Sos17_3b 

Vil du si at dette begrenser deg... 
1. I stor grad 
2. I noen grad 
3. I liten grad 
4. Ikke i det hele tatt 

 
Sos15 

Hvor mange familier eller husstander i nabolaget kjenner du så godt 
at dere besøker hverandre av og til? 
1. INGEN 
2. 1 
3. 2 
4. 3-4 
5. 5 ELLER FLERE 

 
Sos16 

Hvor lett eller vanskelig vil du si at det er å få praktisk hjelp fra 
naboer om du skulle trenge det? Er det… 
1. Svært lett 
2. Lett 
3. Verken lett eller vanskelig 
4. Vanskelig 
5. Svært vanskelig 

 
Sos18 Hender det ofte, av og til, sjelden eller aldri at du føler deg 
ensom? 

1. OFTE 
2. AV OG TIL 
3. SJELDEN 
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4. ALDRI 

Ferie og fritid 
    
Overgang 

Til slutt vil vi stille deg noen spørsmål om bruk av ulike tilbud, 
ferie og fritidsaktiviteter 

 
VIS KORT 21 
Sos22 

Har du på grunn av varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne hatt 
vansker med å benytte noen av følgende tjenester i løpet av de siste 
12 månedene? 
REGN IKKE MED GENERELLE VANSKER SOM ÅPNINGSTID ELLER LIGNENDE. 
1. Bank- eller posttjenester  
2. Minibank 
3. Offentlige kontorer 
4. Legekontor 
5. Apotek 
6. Dagligvarebutikker 
7. Kjøpesenter 

 
Sos22b 

Har du tilgang til internett? 
Ja 
Nei 

    
Sos23 

Har du i løpet av de siste 12 månedene vært på noen ferietur der du 
reiste bort og overnattet i minst fire netter? 
JA 
NEI 

 
Hvis Sos23=1 
Sos23a 

Hvor mange slike ferieturer har du vært på? 
ANTALL REISER:_____ 

 
Hvis Sos23=1 
Sos23b 

Har noen av disse ferieturene vært med betalt ledsager? 
JA 
NEI 

 
Hvis Sos23b=1 
Sos23c 

Ble ledsageren betalt av kommunen? 
JA 
NEI 

 
Sos32a 

Hender det at du ikke går ut fordi du er engstelig? 
JA 
NEI 

 
Hvis Sos32a=1 
Sos32b 

Vil du si at dette skjer ofte, av og til eller sjelden? 
1. OFTE 
2. AV OG TIL 
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3. SJELDEN 
 
Hvis Sos32b=1,2 
Sos33 

Er du engstelig for... 
a. at du skal bli utsatt for uhell eller at et hjelpemiddel svikter 
b. at du skal gå deg bort og ikke vite hvor du er 
c. at det skal forverre din helsetilstand 
d. at du skal oppleve ubehagelige situasjoner eller trakassering 
JA 
NEI 

 
NySos32 

Hvis du tenker på de siste 12 månedene: Har du opplevd ubehagelige 
situasjoner eller trakassering? 
Ja 
Nei 

 
VIS KORT 22 
Sos29_1 

Er du medlem av noen av følgende organisasjoner eller foreninger? 
a. Fagforening eller arbeidstakerorganisasjon 
b. Politisk parti 
c. Kristelig eller religiøs forening 
d. Idrettslag eller idrettsforening 
Hvis IO er kvinne 
e. Kvinneorganisasjon, husmorlag, bondekvinnelag, kvinnesaksforening 
Alle 
f. Helselag, sanitetsforening, Røde Kors, e.l. 
g. Interesseorganisasjon for funksjonshemmede, pasientgruppe, 

selvhjelpsgruppe e.l. 
h. Musikkforening, korps, sangkor, teatergruppe, kunstforening e.l. 
i. Lokal interessegruppe, lokal aksjonsgruppe 
j. Solidaritets- eller menneskerettighetsorganisasjon 
k. Andre foreninger eller organisasjoner 
JA 
NEI 

 
Hvis Sos29_1=1 
Sos29_2 

Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som passivt 
medlem? 
1. SVÆRT AKTIV 
2. NOE AKTIV 
3. PASSIV 

 
VIS KORT 23 
Sos21  

Så til slutt noen spørsmål om fritidsaktiviteter de siste 12 
månedene.  
Hvor ofte... 
a. har du gått på tur i skog og mark 
b. har du drevet med mosjon, trening, sport  
c. har du vært tilskuer til idrettsarrangement 
d. har du gått på kino 
e. har du gått på dans, diskotek 
f. har du gått på restaurant eller kafé 
g. har du gått på musikkarrangement eller konsert 
h. har du vært deltaker i kor/orkester eller spelemannslag 
i. har du lånt bok på bibliotek 
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j. har du vært på politisk møte 
k. har du vært i kirken, menighet eller religiøst møte 
 
1. Daglig 
2. Ukentlig 
3. Månedlig 
4. Sjeldnere 
5. Aldri 
 

VIS KORT 24 
Sos20a 

Er det noen av disse aktivitetene du kunne ønske å delta oftere på, 
men der vanskelig tilgjengelighet gjør at du lar være? 
FLERE SVAR MULIG. 
1. Gå på tur i skog og mark 
2. Drive med mosjon, trening, sport  
3. Være tilskuer til idrettsarrangement 
4. Gå på kino 
5. Gå på dans, diskotek 
6. Gå på restaurant eller kafé 
7. Gå på musikkarrangement eller konsert 
8. Delta i kor/orkester eller spelemannslag 
9. Låne bok på bibliotek 
10. Delta på politisk møte 
11. Gå i kirke, menighet eller religiøst møte 
JA 
NEI 
 

Avslutt 
Det var det hele. Takk for at du deltok i intervjuet. 
 
FOR MER INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN, SE WWW.SSB.NO/LKF 
VINNERNE AV GAVEKORTENE VIL BLI TRUKKET VÅREN 2008. 
 



KORT 1 
 
 

Konsultasjon hos legespesialist 
 
Konsultasjon hos 
psykolog/psykiater 
 
Behandling hos 
fysioterapeut/kiropraktor 
 
Behandling hos tannlege 
 
Hjemmetjenester 
 
Brukerstyrt personlig assistanse 
 
Trygghetsalarm 
 
Opphold på institusjon 
 
Andre tjenester 

 



KORT 2 
 
 
Frittliggende hus 
 
Rekke- eller kjedehus 
 
To-, tre- eller firemannsbolig 
 
Store hus med mange 
boliger 
 
Kombinert bolig- og 
næringsbygg 



KORT 3 
 
 

Kommunen 
 
Staten eller fylket 
 
Privatperson 
 
Bedrift eller organisasjon 
 
Privat stiftelse 

 
 
 
 
 

 
         



KORT 4 
 
 
Eldre 
 
Utviklingshemmede 
 
Personer med psykiske lidelser 
 
Personer med 
bevegelseshemming 
 
Personer med syns- eller 
hørselshemming 
 
Personer med rusproblemer 
 
Sosialklienter 
 
Andre 
 



KORT 5 
 
 

Svært lett 
 
Nokså lett 
 
Verken lett eller vanskelig 
 
Nokså vanskelig 
 
Svært vanskelig 

 
 



KORT 6 
 
 
Smale eller tunge dører 
 
Dørterskler, trapper eller trinn 
 
Mangel på merking eller 
ledelinjer 
 
Bratte partier, grus eller 
kantstein 



KORT 7 
 
 
Dører eller døråpning er 
utbedret 
 
Rampe, heis eller trappeheis 
 
Håndtak, gelender eller annen 
støtte i inngangspartiet 
 
Merking (ledelinjer, lyd i heis, 
o.l.) 
 
Arealet utenfor bygningen er 
utbedret 

 
  



KORT 8 
 
 

Stemmer helt 
 
Stemmer delvis 
 
Stemmer ikke 

 
 
 
  
  
 



KORT 9 
 
 

Stipend eller lån fra 
Lånekassen 
 
Stipend eller legat fra 
andre 
 
Regelmessing økonomisk 
støtte fra familie 
 
Midler fra attføring eller 
rehabilitering 
 
Lønn fra inntektsgivende 
arbeid 
 
Annet 



KORT 10 
 
 
Undervisningslokalene 
 
Pensum og læremidler 
 
Undervisningen 
 
Eksamen 
 
Lærling-/praksisdelen 



KORT 11 
 
 

Stemmer helt 
 
Stemmer delvis 
 
Stemmer ikke 

 
 



KORT 12 
 
 

Undervisningslokalene 
 
Pensum og læremidler 
 
Undervisningen 
 
Eksamen 
 
Lærlingdelen 
 
Annet 

 
 
 
  



KORT 13 
 
Ansatt på heltid eller deltid 
 
Selvstendig næringsdrivende 
på heltid eller deltid 
 
Sysselsatt på et kommunalt 
dagsenter e.l. 
 
Student eller skoleelev 
 
Arbeidsledig 
 
Trygdet eller pensjonist 
 
Hjemmearbeidende 
 
I militær- eller siviltjeneste 
 



KORT 14 
 
 

Personlig eid firma 
 
Aksjeselskap 
 
Organisasjon eller stiftelse 
 
Kommunal/fylkeskommunal 
virksomhet 
 
Statlig virksomhet 



KORT 15 
 
 

Arbeidsmarkedstiltak 
 
Engasjement 
(prosjektansatt) 
 
Ekstrahjelp (timelønnet, 
sesongarbeid) 
 
Vikar (for en bestemt 
person) 
 
Lærling, praktikant, 
stipendiat 
 
Annet 



KORT 16 
 
 

Jeg jobber det meste av tiden i en 
vanlig bedrift utplassert fra 
dagsenteret 
 
Arbeidsplassen er laget spesielt 
for meg 
 
Dagsenteret er et arbeidssenter, 
og det meste som gjøres er arbeid 
eller arbeidslignende 
 
Dagsenteret er kombinert arbeids- 
og aktivitetssenter 



KORT 17 
 
 

I høy grad 
 
I noen grad 
 
I liten grad 

 
 
 
  



KORT 18 
 
 

Stemmer helt 
 
Stemmer delvis 
 
Stemmer ikke 
 
Ikke aktuelt 



KORT 19 
 
 

Daglig 
 
Ukentlig 
 
Månedlig 
 
Sjeldnere 

 
 

 



KORT 20 
 
 

Daglig 
 
Ukentlig 
 
Månedlig 
 
Noen ganger i året 
 
Sjeldnere enn hvert år 

 
 

 



KORT 21 
 
 
Bank- eller posttjenester 
 
Minibank 
 
Offentlige kontorer 
 
Legekontor 
 
Apotek 
 
Dagligvarebutikker 
 
Kjøpesenter 

 



KORT 22 
 

Fagforening eller arbeidstakerorganisasjon 
 
Politisk parti 
 
Kristelig eller religiøs forening 
 
Idrettslag eller idrettsforening 
 
Kvinneorganisasjon, husmorlag, 
bondekvinnelag, kvinnesaksforening 
 
Helselag, sanitetsforening, Røde Kors e.l. 
 
Interesseorganisasjon for 
funksjonshemmede, pasientgruppe, 
selvhjelpsgruppe e.l. 
 
Musikkforening, korps, sangkor, 
teatergruppe, kunstforening e.l. 
 
Lokal interessegruppe, lokal aksjonsgruppe 
 
Solidaritets- eller 
menneskerettighetsorganisasjon 
 
Andre foreninger eller organisasjoner 
 



KORT 23 
 
 

Daglig 
 
Ukentlig 
 
Månedlig 
 
Sjeldnere 
 
Aldri 

  
 



KORT 24 
 
 

Tur i skog og mark 
 
Mosjon, trening, sport 
 
Tilskuer til idrettsarrangement 
 
Kino 
 
Dans eller diskotek 
 
Restaurant eller kafé 
 
Musikkarrangement eller konsert 
 
Kor, orkester eller spelemannslag 
 
Biblioteket 
 
Politisk møte 
 
Kirke, menighet eller religiøst møte 
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