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Katalogens innhold mv. 

Arkivkatalogen for Helseundersøkelsen 1985 gir en oversikt over alle

kjennemerker som forekommer i intervjuskjemaene og kjennemerker som er

avledet fra skjemakjennemerkene. Kjennemerket husholdningsinntekt er dannet

på grunnlag av data om personinntekt hentet fra skattebåndet.

For hvert kjennemerke gir katalogen følgende opplysninger:

- Feltnummer

- Feltlengde (antall posisjoner)

- Kjennemerkets navn

- Mulige kjennemerkeverdier i Byråets tabellfile

- Kodegrunnlag/omkodingsbetingelser for avledede kjennemerker/kjenne-

merkeverdier

Kjennemerkene er ordnet i følgende rekkefølge i katalogen:

Feltnummer 001-396: kjennemerker fra intervjuskjemaene for personer

Feltnummer 400-499: kjennemerker fra intervjuskjema for husholdninger

Feltnummer 603-648: avledede kjennemerker for syketilfelle

Feltnummer 500-596 og 660-709: andre avledede kjennemerker

For en del av skjemakjennemerkene er det avledet en verdi for uoppgitt.

Betingelsen for omkoding til uoppgitt er fastsatt slik at omkodingen bare

gjelder de personer som vedkommende kjennemerke er aktuelt for. I felt 074

som gjelder spørsmål om intervjupersonen er gift, er det f.eks. forutsatt at

omkoding til 9.uoppgitt bare skal foretas for personer 16 år og over fordi

spørsmålet ikke ble stilt til barn under 16 år. Verdien "blank" gjelder

derfor bare de personer som ikke skulle ha vedkommende spørsmål.

I alle omkodingsbetingelsene er det tatt hensyn til at det integrert

med dataoverfOringen ble foretatt en lang rekke kontroller, bl.a. for å

unngå logiske feil. På grunn av slike kontroller har en i noen tilfelle

kunnet forenkle omkodingsbetingel sen.

I noen av omkodingsbetingelsene er flere betingelsesledd knyttet

sammen med caog eller. I slike tilfeller setter caparentes. Det vil si at

betingelsen A eller B og C og D eller E skal oppfattes som (A eller B) og C

og CD éllerE).

U i en omkodingsbetingelse står for ulik

For skjemakjennemerkene, unntatt kjennemerker på skjemaenes forsider,

er spørsmålsnummeret i skjemaet angitt i parentes etter kjennemerkets navn.

P foran nummeret viser til spørsmål i et av de to personskjemaene for henholds-
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vis barn og voksne, mens H viser til spørsmål i husholdningsskjemaet. For

kjennemerker som gjelder syketilfelle og som er gjentatt flere ganger i

skjemaet, er bare angitt det spørsmålsnummer hvor kjennemerket forekommer

fOrste gang.

I Byråets tabellfile er kjennemerkene ordnet i en annen rekkefølge

enn i arkivkatalogen. I tabellfilen vil dessuten kjennemerker om syketilfelle

kunne forekomme flere ganger i samme record. Når en skal arbeide med filen,

trenger en derfor en recordbeskrivelse i tillegg til arkivkatalogen. Felt-

nummerne i katalogen er utelûkkende en nøkkel til recordbeskrivelsen som gir

opplysning om startposisjon og lengde for de enkelte kjennemerker i filen.

•

•
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Feltnr. Felt- 	 Kjennemerke/verdier 	 Kodegrunnlag/Omkodingsbetingelser
lengde

001 	 3 	 Prosjektnr. 
Fast 239

004 	 4 	 Bostedskommune
Kommunenr. i Byråets liste

004 	 2 	 Bostedsfylke 
006 	 2 	 Bostedskommune innen fylke

008 	 3 	 Utvalgsområde nr. 
Intervjukontorets liste

011 	 4 	 Husholdning nr. 
0001-0040

41/ 	 015 	 2 	 Husholdningsmedlemsnr. 
01-12

017 	 1 	 Kjønn 
1=mann
2=kvinne

018 	 1 	 Skjematype 
1=husnoldningsskjema
2=personskjema for personer

16 år og over
3=personskjema for personer

under 16 år

019 	 4 	 Intervjuer nr. 
Intervjukontorets liste

023 	 11 	 IOs fødselsnr. 
023 	 2 	 Fødselsdag

III 	 025 	 2 	 Fodselsmåned
027 	 2 	 Fødselsår
029 	 3 	 Individsifre
032 	 2 	 Kontrollsifre

034 	 4 	 14-dagersperiode fra 
Datoer fra 2609 til 3112
eller fra 0101 til 3101

038 	 4 	 14-dagersperiode til 
Datoer fra 0910 til 3112
eller fra 0101 til 3101

042 	 1 	 Antall telefonkontakter 
0-9. Blank 	 -

043 	 1 	 Antall besøk på adressen 
0-9. Blank

044 	 1 	 IO kontaktet på midlertidig 
adresse 
1. Blank



4

045 	 4 	 Kommunenr. for midlertidig 
adresse 
lommunenummer. Blank

049 	 4 	 Dato for utfylling av skjemaet
Datoer fra 0910 til 3112
eller fra 0101 til 3101

053 	 2 	 Hush.medlem nr. som svarer på 
vegne av person under 16 år 
01-12. Blank

055 	 1 	 Resultat av feltarbeidet 
1=intervju ved besøk
2=intervju over telefon
3=frafal 1 /avgang

056 	 1 	 For kontoret (ved oppfølging)
1=intervju oppnådd over telefon

fra kontoret
2=frafal 1 /avgang

057 	 4 	 Intervjuet startet klokken 
Time fra 08 til 23, minutt
fra 00 til 59

061 	 • 4 	 Intervjuet aysluttet klokken 
Time fra 08 til 23, minutt
fra 00 til 59

065 	 2 	 Intervjuets varighet i minutter 
01-99

067 	 1 	 Avtalt tid på forhånd? 
1=ja, over telefon
2=ja, ved besøk på adressen
3=nei

068 	 2 	 Frafalls-/avgangsgrunn m.v. 
Frafallsgrunn

00=I0/husholdningen nekter
02=andre nekter for 10
11=10 er fysisk syk, hjemme
12=10 er psykisk syk, hjemme
13=10 er på sykehus
20=sykdomidodsfall i familien/

husholdningen
30=I0/husholdningen er bortreist
33=I0/husholdningen er ikke g

treffe
34=10 er til sjøs/på fiske
40=ikke funnet husholdningens

adresse
53=språkvansker
70=annen frafallsgrunn
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Avgangsgrunn - :

80=10 er død
90=10 er flyttet permanent
91=tomt hus, revet, nedbrent
94=bor på institusjon
95=annen avgangsgrunn

070 	 2 	 Varighet av intervjuet over 99 min. 
Blank, 00-99

072 	 2 	 Ikke brukt

074 	 1 	 Gift? (P1)
1=ja, med hush.medl. (ektefellens

hush.medl.nr. i felt 075)
2=ja, med person utenfor hush.
3=nei
9=uoppgitt

Blank

075 	 2 	 Gift med hus.medl. nr. (P1)
01-12
99=uoppgitt
Blank

077 	 1 	 Samboende? (P2)
1=ja (samboerens hush.med.nr. i

felt 078)
2=nei
9=uoppgitt

Blank

078 	 2 	 Samboer med hush.medlem nr. (P2)
01-12
99=uoppgitt
Blank

080 	 1 	 Formell ekteskapelig status 
for ikke gifte (P3)
1=ugift
2=enke/enkemann
3=separert
4=skilt
9=uoppgitt

Blank

081 	 1 	 Oppvokst i Norge/utlandet (P4) .

1=i Norge
2=i utlandet
9=uoppgitt

Felt 027<70 eller felt 29 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank

Felt 074=1 og dette felt =blank

Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og felt 074=blank,3,9
og dette felt=blank

Felt 077=1 og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 29 (1.
pos.)=5-7 og felt 074=blank,3,9
og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 29 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank
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082 	 4 	 Oppvekstkommune (P4)
082 	 2 	 Oppvekstfylke
084 	 2 	 Oppvekstkommune innen fylke

Kommunenr. etter Byråets liste
8888=utlandet
9999=uoppgitt

Blank

086 	 1 	 Minst 1 times inntektsgivende 
arbeid forrige uke? (P5)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

087 	 1 	 IO borte fra/fri fra inntekts-
givende arbeidarbeid forrige uke (P6)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

088 	 3 	 Næringsgruppe (P7/P8)
3-sifret kode fra Standard for
næringsgruppering (SNS 2)
999=uoppgitt

Blank

091 	 1 	 Tid arbeidet i bedriften (P9)
1=mindre enn 1 år
2=1-4 år
3=5-9 år
4=10 år eller mer
9=uoppgitt

Blank

092 	 4 	 Yrkeskode (P10)
Nordisk yrkesklassifisering
X2=uoppgitt

Blank

096 	 1 	 Tid i yrket (P11)
1=mindre enn 1 år
2=1-4 år
3=5-9 år
4=10 år eller mer
9=uoppgitt

Felt 081=2
Felt 027<70 eller felt 29
(1.pos.)=5-7 og felt 081=blank,
1,9 og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 29
(1.pos.)=5-7 og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 29
(1.pos)=5-7 og felt 086=blank,2,9
og dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller.felt 087=1 og
dette felt=blank
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•

097 	 1 	 Yrkesstatus (P13)
1=selvstendig
2=ansatt
3=familiemedlem
9=uoppgitt

Blank

098 	 2 	 Timer pr. uke i arbeid (P13)
01-99
XX=uoppgitt

Blank

100 	 1 	 Her vanligvis ikke inntekts-
givende arbeid (P13)
1=har vanligvis ikke inntekts-
givende arbeid

Blank

101 	 1 	 I0 har sterkt varierende•

arbeidstid (P13)
1=har sterkt varierende arbeidstid
Blank

102 	 1 	 Arbeidstidsordning i hovedyrke (P14)

1=dagarbeid (mellom kl. 06 og 18)
2=arbeid som starter for kl, 06 og

slutter mellom 06 og 18
3=arbeid som starter mellom 06 og

18, men som slutter etter kl. 18
4=fast kveldsarbeid
5=fast nattarbeid
6=2-skiftarbeid
7=3-skiftarbeid
8=turnusordning
9=annen ordning
X=uoppgitt

Blank

103 	 1 	 Arbeidstidsordning i biyrke (P14)
1-9 som felt 102
X=uoppgitt

Blank

104 	 1 	 Har ikke biyrke (P14)
1=har ikke biyrke
Blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087.1 og
dette felt.blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt.blank
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105 	 1 	 Arbeidets art (P15)
1=overveiende stillesittende

arbeid
2=arbeid som krever at en står

eller går mye
3=arbeid hvor en går og lofter mye
4=tungt kroppsarbeid
9=uoppgitt

Blank

106-110 	 Fysisk arbejdsmiljø (P16)

106 	 1 	 Støy på arbeidsplassen (P16)
1=mye
2=litt
3=ikke
9=uoppgitt

Blank

107 	 1 	 Forurenset luft på arb.plassen (P16)
Som felt 106

108 	 1 	 Vonde arbeidsstillinger? (P16)
Som felt 106

109 	 1 	 Trekk på arbeidsplassen (P16)
Som felt 106

110 	 1 	 Hoyt arbeidstempo? (P16)
Som felt 106

111 	 1 	 Arbeidsulykke siste 12 mdr.? (P17)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

112 	 3 	 Dager fraværende fra arbeid 
p.g.a. arbeidsulykke siste 
12 måneder (P18)
000-365
XXX=uoppgitt

Blank

115 	 1 	 Utsatt for arb.ulykke siste 
12 måneder, men ikke fra-
værende (P18)
1=ikke fraværende
Blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087.1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087.1 og
felt 115=blank og dette felt=
blank
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116 	 1 	 I fare for A bli_arbeids-
ledig? (P19)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Bl ank

117 	 1 	 Har hatt inntektsgivende arbeid 
siste 12 måneder? (P20)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

118 	 2 	 Grunn til at 10 sluttet i tid-
ligere arbeid, 1. svar,(P21)

111 	 01=inngåelse av ekteskap, svanger-
skap, fødsel

02=omsorgsarbeid
03=dArlige fysiske/sosiale

arbeidsforhold
04=ubekvem arbeidstid/for lang

arbeidsreise
05=kortvarig sesongarbeid
06=arbeidet var dårlig betalt
07=bedriften nedlagt/innskrenket
08=fami1ien flyttet
09=consket flytte til annet sted
10=videre utdanning
11=svekket helse
12=ble alders-/førtidspensjonert
13=annet
99=uoppgitt
Blank

4111) 	 2 	 Grunn til at 10 sluttet i tid-
ligere arbeid, 2. svar (P21)
01-13 som felt 118
Blank

122 	 2 	 Grunn til at 10 sluttet i tid-
ligere arbeid, 3 svar (P 21)
01-13 som felt 118
Blank

124 	 1 	 Antall grunner oppgitt til at 10 
sluttet i tidl. arbeid (P21)
0-3
Blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank

Felt 086=2 eller felt 087=2 og
dette felt=blank

Felt 117=1 og dette felt=blank
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125 	 1 	 Ufrivillig permittert siste 
12 måneder? (P22)
1=ja, helt permittert
2=ja, for en del av vanlig arbeids-

tid
3=nei
9=uoppgitt

Blank

126 	 1 	 . Arbeidsledig i løpet av siste 
12 måneder? (P23)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

127 	 2 	 Antall uker arbeidsledig eller 
permittert siste 12 måneder (P24)
01-52
XX=uoppgitt

Blank

129 	 1 	 Mottar alders-/tjenestepensjon?(P25)
1=ja
2=nei
Blank

130 	 1 	 Mottar uføre-/etterlatte-/enke -
pensjon/stønad til ugift mor? (P25)
1=ja
2=nei
Blank

131 	 1 	 Går på skole/studerer 10 timer 
eller mer pr. uke?  (P25)
1=ja
2=nei
Blank

132 	 1 	 Er arbeidsledig og har vært det
sammenhengende siste 3 mdr.? (P25)
1=ja
2=nei
Blank

133 	 1 	 Er inne til 1.gangs militær-/ 
sivilarbeidertjeneste? (P25)
1=ja
2=nei
Blank

134 	 1 	 Utfører hus-/omsorgsarbeid hjemme 
10 timer eller mer pr. uke? (P25)
1=ja
2=nei
Blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 eller
felt 117=1 og dette felt=blank

Felt 086=1 eller felt 087=1 eller
felt 117=1 og dette felt=blank

Felt 125=1-2 eller felt 126=1 og
dette felt=blank
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135 	 1 	 Går i barnehage/daghjem/forskole 
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

136 	 1 	 Nedsatt aktivitet i 14-dagers 
perioden (P 26)
1=ja
2=nei

137 	 2 	 Dager innlagt i helseinstitusjon 
i 14-dagers perioden (P27)
00-14
Blank

139 	 2 	 Dager helt sengeliggende hjemme 

Ill 	 i 14-dagers perioden (P 27)
00-14
Blank

Felt 027=79-85 og dette
felt=blank

141 	 2 	 Dager delvis sengeliggende hjemme i 
. 14-dagers perioden (P 27)

00-14
Blank

143 	 2 	 Dager oppegående, men ikke i 
full aktivitet i 14-dagers 
perioden (P 27)
00-14
Blank

145 	 2 	 Dager i full aktivitet i 14-dagers 
perioden (P 27)
00-14
Blank

411 	 147 	 1 	 Situasjonen siste dag i 14-dagers 
perioden (P 28)
1=innlagt i helseinstitusjon
2=helt sengeliggende
3=delvis sengeliggende
4=oppegående, men ikke i full

aktivitet
5=1 full aktivitet
9=uoppgitt
Blank

148 	 3 	 Diagnose (P 29 A)
3-sifret diagnosekode (IC0-8)
Blank

151-174 	 Tilleggsopplysninger om syke-
tilfelle (P 29 A)

151 	 1 	 Fikk sykdommen/skaden i 14-dagers 
perioden? (P 29 A-1)
1=ja
Blank

Felt 136=1 og dette felt.blank
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152 	 2 	 Fikk sykdommen/skaden i 1985 	 II,

for 14-dagers perioden? (Måned) 
(P 29 A-1)
01-13
Blank

154 	 2 	 Fikk sykdommen/skaden for 1985? 
(Arstall) (P 29 A-1)
00•99
Blank

156 	 1 	 Sykdommen/skaden medfødt, husker 
ikke (P 29 A-1)
1=medfødt
2=husker ikke
Blank

157 	 1 	 Lege kontaktet noen gang? (P 29 A-2)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank

158 	 1 	 Tid siden siste legekontakt
(P 29 A-3)
1=i 14-dagers perioden
2=over 14 dager, mindre enn 1 måned
3=1 måned til under 6 måneder
4=6 måneder til under 1 år
5=1 år til under 5 år
6=5 år eller mer
9=uoppgitt
Blank

159 	 1 	 Brukt medisin i 14-dagers perioden 
i forb. med sykdommen/skaden? 
(P 29 A-4)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank

160 	 1 	 Hvordan fått medisinen (P 29 A-5)
1=kjøpte på resept/fikk av legen
2=hadde reseptpliktig medisin

stående
3=kjøpte på apotek/medisinutsalg

uten resept
4=fikk medisinen på annen måte
9=uoppgitt
Blank

Felt 136=1 og dette felt=blank

Felt 157=1 og dette felt=blank

Felt 136=1 og dette felt=blank

Felt 159=1 og dette felt=blank

161 	 1 	 Tilfellet sykdom eller skade? 
• (P 29 A-6)
1=sykdom
2=skade
9=uoppgitt
	

Felt 136=1 og dette felt=blank
Blank
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	162	 1 	 Kjøretøy innblandet i ulykken? 
(P 29 A-7)
1=ja
2=ndi
9=uoppgitt

	

163 	 1 	 Hvor skjedde skaden? (P 29 A-8)
1=gate, vei, fortau
2=annet trafikkområde
3=egen/andres bolig, hage mv.
4=produksjonsområde
5=skole, barnehage, off. institusjon
6=idretts-/sportsanlegg mv.
7=skog, fjell, strand, sjø
8=forsamlingslokale, park eller

annet område ikke ellers nevnt
9=uoppgitt
Blank

	411 164 	 1 	 Aktivitet da skaden skjedde 
(P 29 A-9)
1=inntektsgivende arbeid
2=reise til/fra arbeid
3=skole/studier
4=ulønnet hus-/omsorgs-/vedlike-

holdsarbeid
5=idrett, mosjon, lek o.a. fritids-

aktivitet 	 .
6=annet
9=uoppgitt
Blank

Skaden behandlet av (P 29 A-10)

	

165 	 1 	 1=behandlet selv eller av annet
ikke-helsepersonell

Blank

	166	 1 	 1=bedriftslege/-sykepleier
Blank

	167	 1 	 1=skolelege, andre på skolelegektr.
Blank

	168	 1 	 1=praktiserende lege, kommunelege,
legesenter

Blank

	169	 1 	 1=tannlege
Blank

	170	 1 	 1=legevakt, poliklinikk
Blank

	171	 1 	 1=fysioterapeut
Blank

	172	 1 	 1=innlagt på sykehus
Blank

Felt 161=2 og dette felt=blank

Felt 161=2 og dette felt=blank

Felt 161=2 og dette felt=blank
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173 	 1 	 1=annet helsepersonell
Blank

174 	 1 	 1=skaden ikke behandlet
Blank

175 	 5 	 Ikke brukt 

180 	 1 	 Flere årsaker til nedsatt aktivitet? 
(Arsak nr. 2) (P 29 B)
1=ja
2=nei
Blank

181 	 1 	 Flere årsaker til nedsatt aktivitet?
(Arsak nr. 3) (P 29 C)
1=ja
2=nei
Blank

182 	 1 	 Kontakt med lege mv. i perioden 
p.g.a. sykdom/skade, uten redusert
aktivitet? (P 30)
1=ja
2=nei
Blank

183 	 1 	 Flere årsaker til kontakt med lege
mv. i perioden, uten redusert
aktivitet (Arsak nr. 2) (P 31 B)
1=ja
2=nei
Blank

184 	 1 	 Flere årsaker til kontakt med lege 
mv. i perioden, uten redusert
aktivitet? (Arsak nr. 3) (P 31 C)
1=ja
2=nei
Blank

185 	 1 	 Brukt medisin i perioden, uten 
redusert aktivitet eller kontakt
med lege mv.? (P 32)
1=ja
2=nei
Blank

186 	 1 	 Flere årsaker til medisinbruk i 
perioden, uten redusert aktivitet/ 
legekontakt? (Arsak nr. 2) (P 35 B)
1=ja
2=nei
Blank
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187 	 1 	 Flere årsaker til medisinbruk i 
perioden, uten redusert aktivitet/ 
legekontakt? (Arsak nr. 3) (P 35 C)
1=ja
2=nei
Blank

188 	 1 	 Medfødt/varig sykdom/skade ennå ikke 
nevnt? (P 34)
1=ja
2=nei
Blank

189 	 1 	 Flere medfødte/varige sykdommer/ 
skader ennå ikke nevnt? (Medf./ 
kronisk tilfelle nr. 2) (P 35 B)
1=ja
2=nei
Blank

190 	 1 	 Flere medfødte/varige sykdommer/ 
skader ennå ikke nevnt? (Medf./ 
kronisk tilelle nr. 3) (P 35 C)
1=ja
2=nei
Blank

191 	 1 	 Flere medfødte/varige sykdommer/ 
skader ennå ikke nevnt? (Medf./ 
kronisk tilelle nr. 4) (P 35 0)
1=ja
2=nei
Blank

192 	 1 	 Funksjonshemming ikke regnet som 
sykdom, skade eller lidelse? (P 36)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

193 	 1 	 Ikke brukt 

194-206 	 Vansker p.g.a. sykdom eller funk-
sjonshemming (P 38)

194 	 1 	 Vansker med g bevege seg i/bruke 
boligen (P 38)
1=ja, svært vanskelig
2=ja, noe vanskelig
3=nei

• Blank

195 	 1 	 Vansker med g bevege seg ut av
boligen? (P 38)
Som felt 194

196 	 1 	 Vansker med å bruke off. trans-
portmidler? (P 38)
Som felt 194

Dette felt=blank



197 	 1 	 Vansker med A delta i forenings-
liv? (P 38)
Som felt 194

198 	 1 	 Vansker med A delta i andre fri-
tidsaktiviteter? (P 38)
Som felt 194

199 	 1 	 Vansker med A få kontakt med/snakke 
med andre mennesker? 
(P 38) Som felt 194

200 	 1 	 Vansker med å gjennomføre sette i 
gang med utdanning/opplæring? (P 38)
Som felt 194

201 	 1 	 Vansker med A finne en jobb? (P 38)
Som felt 194

202 - 	 1 	 Vansker med A klare jobben? (P 38)
Som felt 194

203 	 • 	 1 	 Vansker med A gå på vanlig skole? 
(For barn) (P 38)
Som felt 194

204 	 1 	 Vansker med A leke? (For barn) 
(P 38)
Som felt 194

205 	 1 	 Vansker med A være i fysisk 
aktivitet? (For barn) (P 38)
Som felt 194

206 	 1 	 Spm. om vansker ikke stilt
ifølge instruks? (P 38)
1=ikke stilt
Blank

207 	 1 	 Andre i hush. ekstra omsorgs-
arbeid for 10? (P 39)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

208 	 2 	 1. hush.medl.nr. med omsorgs-
arbeid (P 40)
01-12
99=uoppgitt
Blank

210
	

Timer pr. uke for 1. h.medlem
(P 40)
001-168
xxx=uoppgitt
Blank

Felt 421U1-3 og felt 136=1
eller felt 182=1 eller felt
185=1 eller felt 188=1 eller
felt 192=1 og dette felt=blank

Felt 207=1 og dette felt=blank

Felt 207=1 og dette felt=blank
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213 	 2 	 2. hush.medl.nr. med omsorgs-
arbeid (P 40)
01-12
Blank

215 	 3 	 Timer pr. uke for 2. hush.medl. 
(P 40)
001-168
Blank

218 	 2 	 3. hush.medl.nr. med omsorgs-
arbeid (P 40)
Som felt 213

220 	 3 	 Timer pr. uke for 3. h.medl. (P 40)
Som felt 215

S 	223	 1 	 Behov for hjelp utenfra? (P 41)
1=ja, til pleie
2=ja, til husarbeid
3=nei
9=uoppgitt

Blank

224 	 1 	 Fikk hush.hjelp utenfra? (P 42)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank

225 	 2 	 Fikk hjelp av slektninger i 
(timer) (P 43)
01-99 Timer
Blank

Felt 136=1 eller felt 182=1 eller
felt 185=1 eller felt 188=1 eller
felt 192=1 og dette felt=blank

Felt 223=1-2 og dette felt=blank

• 227

229

2 	 Fikk hjelp av naboer, venner i 
(timer) (P 43)
Som felt 225

Fikk hjelp av husmorvikar i 
(timer) (P 43)
Som felt 225

231 	 Fikk hjelp av hjemmehjelp i 
(timer) (P 43)
Som felt 225

233 	 2 	 Fikk hjelp av hjemmesykepleier
i (timer) (P 43)
Som felt 225

235 	 2 	 Fikk hjelp av andre i (timer) (P 43)
Som felt 225
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237 	 1 	 Fravær fra arbeid i 14-dagers 
perioden p.g.a. sykdom, skade 
lidelse? (P 44)
1=ja
2=nei
9.uoppgitt

Blank

238 	 2 	 Arbeidsdager fraværende (P 45)
01-14
xx.uoppgitt
Blank

240 	 2 	 Arbeidsdager i alt i perioden 
• (P 46)
01-14
xx.uoppgitt

Blank

242 	 1 	 Fravær fra skole/studier i 
perioden p.g.a. sykdom, skade, 
lidelse? (P 47)
1.ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

243 	 2 	 Skole-/studiedager fraværende 
(P 48)
01-14
xx.uoppgitt
Blank

245 	 2 	 Skole-/studiedager i alt i 
perioden (P 50)
00-14
xx=uoppgitt
Blank

247-266 	 Kontakt med helsetjenesten i 
perioden, ved syketilfelle (P 50)

,247 	 1 	 Antall førstegangsbesøk i perioden 
hos/av vanlig lege, ved syke-
tilfelle (P 50)
0-9
Blank

248 	 1 	 Antall gjenbesøk i perioden hos/av 
vanlig lege, ved 'syketilfelle (P 50)
Som felt 247

249 	 1 	 Antall besøk i perioden hos 
bedriftslege ved syketilfelle (P 50)
Som felt 247

Felt 086=1 eller felt 087.1 og
felt 136=1 og dette felt.blank

Felt 237=1 og dette felt.blank

Felt 086=1 eller felt 087=1
og dette felt.blank

Felt 131.1 og felt 136.1 og dette
felt=blank

Felt 242=1 og dette felt.blank

Felt 131=1 og dette felt=blank
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	250	 1 	 Antall telefonkonsultasjoner i 
perioden med lege ved syke-
tilfelle (P 50)
Som felt 247

	

251 	 1 	 Antall henvendelser i perioden 
til apotek/med.utsalg for råd 
ved syketilfelle (P 50)
Som felt 247

	

252 	 1 	 Antall besøk i perioden hos be-
driftssykepleier ved syke-
tilfelle (P 50)
Som felt 247

	

253 	 1 	 Antall kontakter i perioden med 
sykepleier, helsesøster, jordmor 
ved syketilfelle (P 50)
Som felt 247

	0 254 	 1 	 Antall besøk i perioden hos 
psykolog ved syketilfelle (P 50)
som felt 247

	255	 1 	 Antall besøk i perioden hos/av 
fysioterapeut ved syketilfelle (P 50)
som felt 247

	

256 	 1 	 Antall besøk i perioden hos aku-
punktør ved syketilfelle (P 50)
som felt 247

	, 257	 1 	 Antall besøk i perioden hos sone-
terapeut ved syketilfelle  (P 50)
som felt 247

	

258 	 1 	 Antall besøk i perioden hos homøo-
pat ved syketilfelle  (P 50)
som felt 247

	41 259 	 1 	 Antall besøk i perioden hos kiro-
praktor ved syketilfelle  (P 50)
som felt 247

	

260 	 1 	 Antall besøk i perioden hos natur-
medisiner ved syketilfelle  (P 50)
som felt 247

	

261 	 1 	 Antall besøk i perioden hos/av andre 
behandlere ved syketilfelle  (P 50)
som felt 247

	

262 	 1 	 Antall besøk i perioden hos/av
praktiserende spesialist, ved 
syketilfelle (P 50)
som felt 247

	

263 	 1 	 Antall besøk i perioden hos 
lege på sykehus uten innlegging, 
ved syketilfelle (P 50)
som felt 247



20

264 	 1 	 Antall besøk i perioden på syke-
hus/poliklinikk uten innlegging 
eller legekontakt ved syke-
tilfelle (P 50)
som felt 247

265 	 1 	 Antall besøk i perioden på 
privat laboratorium/rontgen-
institutt, ved syketilfelle (P 50)
som felt 247

266 	 1 	 Antall innlegginger i perioden 
på sykehus, sykestue mv. , ved
syketilfelle (P 50)

• som felt 247

267 	 1 	 Ikke brukt

268-282 	 Kontakt med helsetjenesten i 
perioden, utenom syketilfelle 
•(P 51)

268 	 1 	 Antall besøk i perioden (utenom
syketilfelle) hos lege for A ute-
lukke/forebygge sykdom (P 51)
0-9
x=uoppgitt

269 	 1 	 Antall besøk i perioden (utenom
syketilfelle) hos lege for helse-
attest mv. (P 51)
Som felt 268

270 	 1 	 Antall telefonkontakter i perioden 
(utenom syketilfelle) med lege 
eller sykepleier for råd/vei-
ledning (P 51)
Som felt 268

271 	 1 	 Antall besøk i perioden (utenom 
syketilfelle) hos/av helsesøster/ 
jordmor for råd/veiledning (P 51)
0-9
x=uoppgitt
Blank

272 	 1 	 Uaktuelt med besøk i perioden 
(utenom syketilfelle) hos/av 
helsesøster/jordmor (P 51)
1=uaktuelt
Blank

Dette felt=blank

Dette felt=blank og felt 272 U 1
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273 	 1 	 Antall anbefalte/rutinemessige 
svangerskapskontroller i 
perioden (P 51)
0-9
x=uoppgitt

Blank

274 	 1 	 Uaktuelt med svangerskaps-
kontroll i perioden (P 51)
1=uaktuelt
Blank

275 	 1 	 Antall anbefalte/rutinemessige 
kontroller ved skolehelse-
tjenesten i perioden (P 51)
0-9
x=uoppgitt

276 	 1 	Uaktuelt med kontroll ved 
skolehelsetjenesten i perioden 
(P 51)
1.uaktuelt
Blank

277 	 1 	 Antall kontroller i perioden 
(utenom syketilfelle) ved be-
driftshelsetjenesten (P 51)
0-9
x=uoppgitt

Blank

411 	278	 1 	 Uaktuelt med kontroll ved be-
driftshelsetjenesten i perioden 
(P 51)
1=uaktuelt
Blank

279 	 1 	 Antall anbefalte/rutinemessige 
barnekontroller i perioden (P 51)
0-9
x=uoppgitt

Blank

280 	 1 	 Uaktuelt med barnekontroll i 
perioden (P 51)
1=uaktuelt
Blank

Felt 027<70 og > 34 og felt 029
(3. pos.)=0,2,4,6,8 og felt 274U1
og dette felt=blank

Felt 027>69 og < 80 og felt 029
(1. pos.)=0-4 og felt 276U1 og
dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.)=5-7 og felt 278U1
og dette felt.blank

Felt 027<79 og felt 029 (1. pos.)
=0-4 og felt 280U1 og dette
felt.blank
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281 	 1 	 Antall andre anbefalte/rutine-
messige helsekontroller i 
perioden (P 51)
0-9
x=uoppgitt

282 	 1 	 Antall andre kontakter med helse-
tjenesten (utenom syketilfelle) 
i perioden (P 51)
0-9
x=uoppgitt

283 	 1 	 Fast lege/legesenter? P 52)
1=ja, fast lege
2=ja, fast lege-/helsesenter
3=nei
4=vet ikke
9=uoppgitt

284 	 1 	 Kontakt med tannlege i perioden? 
(P 53 A)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

285-288 	 Antall kontakter med tannlege i 
perioden (P 53 8)

285 	 1 	 For rutinemessig kontroll/ 
behandling (P 53 B)
0-9
Blank

286 	 1 	 For behandling av skade, tann-
verk o.a. akutte tannprobl. (P53 B)
Som felt 285

Dette felt=blank

Dette felt=blank

Dette felt=blank

Felt 027<84 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank

287 	 1 	 For innsetting av tenner (P 53 B) 	 411
Som felt 285

288 	 1 	 For annet (P 53 B)
Som felt 285

289 	 1 	 Tid siden siste legekontakt (P 54)
1=i 14-dagers perioden
2=over 14 dager, mindre enn 1 måned
3=1 måned til under 6 måneder
4=6 måneder til under lår
5=1 år til under 5 år
6=5 år eller mer
7=husker ikke
8=aldri hatt kontakt
9=uoppgitt 	 Dette felt=blank

290 	 1 	 Tid siden siste tannlege-
kontakt? (P 54)
Som felt 289
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291 	 1 	 Antall egne tenner igjen (P 55)
1=20 eller fler
2=10-19
3=1-9
4=i ngen
9=uoppgitt

Blank

292-297 	 Bruk av tannpleiemidler (P 56)

292 	 1 	 Tannbørste (P 56)
1=daglig
2=av og til
3=aldri
4=uaktuelt, barnet for lite
9=uoppgitt

411 	293 	 1 	 Fluortannkrem (P 56)
Som felt 292

294 	 1 	 Fluortabletter (P 56)
Som felt 292

295 	 1 	 Fluorskyllevann (P 56)
Som felt 292

296 	 1 	 Tanntråd (P 56)
Som felt 292

297 	 1 	 Tannstikker (P 56)
Som felt 292

298-302 	 Førlighet, syn, hørsel (P 57 - P 61)

298 	 1 	 Kan gå i trapper? (P 57)

411 	
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

299 	 1 	 Kan gå en 5 minutters tur?  (P 58)
Som felt 298

300 	 1 	 Kan lope 100 meter (P 59)
Som felt 0298

301 	 1 	 Kan lese vanlig avistekst? (P 60)
Som felt 0298

302 	 1 	 Kan høre i normal samtale? (P 61)
Som felt 0298

303-307 	 Kan klare daglige gjøremål? (P 62)

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank

Dette felt=blank

Felt 027<79 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank
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303 	 1 	 Innkjøp av dagligvarer (P 62)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

304 	 1 	 Matlagning? (P 62)
Som felt 303

305 	 1 	 Renhold av boligen? (P 62)
Som felt 303

306 	 1 	 Av- og påkledning? (P 62)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

307 	 1 	 Daglig personlig hygiene? (P 62)
Som felt 306

Dager spist middag siste uke (P 63)

308 	 1 	 Spist middag hjemme (P 63)
0-7
x=uoppgitt

Blank

309 	 1 	 Spist middag ute (P 63)
Som felt 308

310 	 1 	 Ikke spist middag (P 63)
Som felt 308

311-316 	 Dager spist spesielle middags-
retter siste uke (P 64)

311 	 1 	 Kokt fisk (P 64)
0-7
x=uoppgitt

Blank

312 	 1 	 Posesuppe (P 64)
Som felt 311

313 	 1 	Pølser (P 64)
Som felt 311

314 	 1 	 Koteletter (P 64)
Som felt 311

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og minst ett
av feltene 298-302=2 og
dette felt=blank

Felt 027<79 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og minst ett av feltene
298-302=2 og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank
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315 	 1 	 Fiskegrilletter (P 64)
Som felt 311

316 	 1 	 Griot (P 64)
Som felt 311

317 	 1 	 Dager spist frukt siste uke? (P 65)
0-7
x=uoppgitt

Blank

318 	 1 	 Dager spist grønnsaker siste 
uke? (P 65)
Som felt 317

Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank

319 	 1 	 Dager spist kaker mv. siste uke (1) 65)
Som felt 317

411 	320	 1 	 Dager drukket saft, juice siste 
uke (P 65)
Som felt 317

321 	 1 	 Dager drukket mineralvann siste 
uke (P 65)
Som felt 317

322 	 1 	 Spist vitaminpiller, Sanasol etc. 
siste uke? (P 66)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt 	 Dette felt=blank

•
323 	 1 	 Spist tran, tranpiller siste 

uke? (P 66)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

324 	 1 	 Spist jernpreparat siste uke? (P 66)
Som felt 323

325 	 1 	 Spist annet vitamin- eller minera l-
tilskudd siste uke? (P 66)
Som felt 323

326 	 1 	 Mest brukte type melk (P 67)
1=helmelk, kefir, yoghurt
2=like mye skummet og helmelk m.v.
3=lettmelk
4=skummet melk/skummet kulturmelk
5=bruker ikke melk
6=vet ikke
9=uoppgitt

Fet 027<85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette
felt=blank

Felt 027 < 85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank

Blank
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327 	 1 	 Type smør/margarin oftest brukt
på brødskivene? OD 68)
1=meierismør o.l.
2=smør-/margarinblanding
3=vanlig margarin (hard)
4=myk margarin
5=spesielt fettfattig margarin
6=bruker vanligvis ikke noe
7=vet ikke
9=uoppgitt

Blank

328 	 1 	 Røyker? (P 69)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

Felt 027<85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) .5-7 og dette
felt=blank

329 	 1 	 Røyker daglig eller av og til? (P 70)
1=daglig
2=av og til
9=uoppgitt
	

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos -.) .5-7 og felt 328.1
og dette felt.blank

Blank

330 	 1 	 Noen gang røykt daglig? (P 71)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

331 	 2 	 Antall år røykt daglig? (P 72)
01-99
xx.uoppgitt

Blank

333 	 1 	 Drukket øl, vin, brennevin siste
12 måneder? (P 73)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) .5-7 og felt 328=2
og dett felt=blanK

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og felt 329.1
eller felt 330=1 og dette
felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank

Blank
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334 	 1 	 Drikker alkohol hvor ofte? (P 74)
1=sjeldnere enn 1 gang i måneden
2=omtrent 1 gang i måneden
3.2-3ganger i måneden
4=omtrent 1 gang i uken
5=2-4 ganger i uken
6==hver eller nesten hver dag
9=uoppgitt

Blank

335 	 1 	 Drikker hvor ofte så mye som 
5 halvflasker ell, en helflaske 
svakvin, 1/2 flaske hetvin eller 
1/4 flaske brennevin? (P 75)
1=aldri
2=1-4 ganger i gret
3=5-10 ganger i gret
4=omtrent en lang i måneden
5=2-3 ganger i måneden
6=omtrent en gang i uken
7=2-4 ganger i uken
8=hver eller nesten hver dag
9=uoppgitt

Blank

336 	 1 	 Alkoholforbruk siste 12 måneder 
sammenliknet med tidligere år (P 76)
1=storre
2=uendret
3=mindre
9=uoppgitt

Blank

41/ 	337-342	 Støyplager i boligen (P 77)

337 	 1 	 Støy fra naboleilighet m.v.? 
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

338 	 1 	 Støy fra gate/vei? (P 77)
Som felt 337

339 	 1 	 Stew fra tog? (P 77)
Som felt 337

340 	 1 	 Støy fra fly? (P 77)
Som felt 337

341 	 1 	 Stew fra industri/anlegg?  (P 77)
Som felt 337

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og felt 333=1
og dette felt.blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) .5-7 og felt 333=1
og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og felt 333=1
og dette felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.).5-7 og dette felt=blank
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342 	 1 	 Støy fra andre kilder? (P 77), 
Som felt 337

343-345 	 Miljøplager ved boligen? (P 78)

343 	 1 	 Stray, lukt, eksos fra vei-
trafikk? (P 78)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

344 	 1 	Røyk, stew m.v. fra industri og 
andre kilder?  (P 78)
Som felt 343

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) .5-7 og dette
felt=blank

345 . 	 1 	 Lukt fra industri o.a. kilder? (P 78)
- Som felt 343

346 	 1 	 Driver vanligvis mosjon? (P 79)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank

347-349 	 Viktigste grunner til A mosjonere 

347 	 1 	Første grunn til å mosjonere (P 80)
1=gir følelse av velvære
2=gir bedre helse
3=holde vekten nede
4=gjøre det best mulig i konkurr.
5=det er goy/moro
6=det oker arbeidsevnen
7=føler at jeg low'
8=for å være sammen med andre
9.andre grupper
x=uoppgitt

Blank

348 	 1 	 Andre grunn (P 80)
1-9 som felt 347
Blank

349 	 1 	 Tredje grunn (P 80)
1-9 som felt 347
Blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og felt 346=1 og dette
felt=blank

350 	 1 	 Antall oppgitte grunner til 
A mosjonere (P 80)
0-3
x=uoppgitt 	 Felt 027<70 eller felt 029 (1.

pos.)=5-7 og felt 346=1 og dette
felt=blank

Blank
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351 	 1 	 Mosjonerer antall ganger p r. 
uke (P 81)
1=sjeldnere enn 1 dag pr. uke
2=1-2 dager pr. uke
3=3-4 dager pr. uke
4=5-7 dager pr. uke
9=uoppgitt

Blank

352-354 	 Viktigste grunner til ikke A 
mosjonere eller trene (P 82)

352 	 1 	Første grunn (P 82)
1=nok mosjon i arbeidet/hjemme

i hagen
2=for sliten etter jobben
3=har ikke tid
4=sykdom/handikap
5=ingen A trene/mosjonere sammen med
6=manglende tiltakslyst, vanskelig A

komme i gang
7=lite viktig
8=andre grunner
9=uoppgitt

Blank

353 	 1 	 Andre grunn (P 82)
1-8 som felt 352
Blank

354 	 1 	 Tredje grunn (P 82)
1-8 som felt 352
Blank

411 	 355 	 1 	 Antall grunner til ikke A 
mosjonere (P 82)
0-3
x=uoppgitt

Blank

356 	 1 	 Ganger siste 12 måneder vært på 
mote, deltatt i forening e.l. (P 83)
1=ingen ganger
2=1-2 ganger
3=3-9 ganger
4=10 ganger eller fler
9=uoppgitt

Blank

357 	 1 	 Ganger siste 12 måneder deltatt i 
sangkor, orkester, korps e.l. (P 83)
Som felt 356

Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.).5-7 og felt 346.1 og dette
felt.blank

Felt 027<70 eller felt 029.5-7 og
felt 346.2 og dette felt.blank

Felt 027<70 eller felt 029.5-7 og
felt 346.2 og dette felt.blank

Felt 027<70 eller felt 029.5-7 og
dette felt.blank
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358 	 1 	 Ganger siste 12 måneder vært på 
teater, kino, konsert m.v. (P 83)
Som felt 356

359 	 1 	 Hvor ofte sammen med venner, slekt 
m.v. utenom hush. i fritiden? (P 84)
1=har ingen
2=sjeldnere enn 1 gang i året
3=en eller flere ganger i året,
men ikke hver måned

4=omtrent hver måned, men ikke hver
uke

5=omtrent hver uke, men ikke daglig
6=så A si daglig
9=uoppgitt

Blank

360 	 1 	 Antall familier/husstander i nabo-
laget 10 kjenner godt/besøker (P 85)
1=i ngen
2=1
3=2-4
4=5 eller fler
9=uoppgitt

Blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 'og dette
felt=blank

Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank

361-392 	 Symptomer i 14-dagersperioden (P 86)

361 	 1 	 Vondt i skuldre, nakke, armer, hender 
1=ikke plaget
2=litt plaget
3=ganske mye plaget
4=svært mye plaget
9=uoppgitt Felt 027<70 eller felt 029 (1.

pos.)=5-7 og dette felt=blank 	 411
Blank

362 	 1 	 Vondt i ryggen (P 86)
Som felt 361

363 	 1 	 Vondt i hoftene eller bena (P 86)
Som felt 361

364 	 1 	 Vondt i brystet (P 86)
Som felt 361

365 	 1 	 Vondt i magen (P 86)
1-4 som felt 361
9=uoppgitt

366 	 1 	 Halsbrann, sure oppstøt (P 86)
Som felt 361

367 	 1 	 Diaré (P 86)
Som felt 361

Felt 027<85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank



368 	 1 	 Hard mage (P 86)
Som felt 361
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369 	 1 	Kløe, allergi (P 86)

370 	 1 	 Hodepine (R 86)
1-4 som felt 361
9=uoppgitt

371 	 1 	 Skjelving (P 86)
Som felt 361

372 	 1 	 Matthet, svimmelhet (P 86)
Som felt 361

373 	 1 	Nervøsitet, indre uro (P 86)

III 	 Som felt 361

374 	 1 	 Plutselig frykt uten grunn (P 86)
Som felt 361

375 	 1 	 Stadig redd, engstelig (P 86)
1-4 som felt 361
9=uoppgitt

376 	 1 	 Hjertebank, hjerteslag som løper 
av gårde (P 86)
Som felt 361

377 	 1 	Følelse av A være anspent, opp-
jaget (P 86)
Som felt 361

378 	 1 	 Anfall av angst eller panikk P 86)
Som felt 361

410
379 	 1 	 Rastlos, vanskelig A sitte 

stille (P 86)
Som felt 361

380 	 1 	 Mangel på energi, alt går lang-
sommere enn vanlig (P 86)
Som felt 361

381 	 1 	 Lett for g klandre seg selv (P 86)
Som felt 361

382 	 1 	 Lett for A gråte (P 86)
Som felt 361

383 	 1 	 Dårlig matlyst (P 86)
Som felt 361

384 	 1 	Søvnproblemer (P 86)
1-4 som felt 361
9=uoppgitt

Felt 027<85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 - og dette felt=blank

Felt 027<85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank

Felt 027<85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank
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385 	 1. 	 Følelse av håpløshet for frem-
tiden (P 86)
Som felt 361

386 	 1 	 Nedtrykt, tungsindig (P 86)
Som felt 361

387 	 1 	 Følelse av ensomhet (P 86)
Som felt 361

388 	 1 	 Følelse av A være lurt i en 
felle (P 86)
Som felt 361

389 	 1 	 Mye bekymret eller urolig (P 86)
Som felt 361

390 	 1 	 Uten interesse for noe (P 86)
Som felt 361

391 	 1 	Følelse av at alt er et slit (P 86)
Som felt 361

392 	 1 	 Følelse av A være unyttig (P 86)
Som felt 361

393 	 1 	 Egenvurdering av helsen (P 87)
1=meget god
2=god
3=verken god eller dårlig, middels
4=dArlig
5=meget dårlig
9=uoppgitt

394 	 2 	 Spørsmålsnr. (for syketilfelle) 

396 	 4 	 Ikke brukt 

400 	 11 	 Fodselsnr. for hush.medl. nr. 01 

411 	 1 	Bostedsstrøk (husholdningens 
adresse) 	 .
1=spredtbygd strok
2=tettbygd, 	 200- 1 999 bosatte
3= 	 " 	 , 	 2 000-19 999 	 ..

4= 	 " 	 , 20 000-99 999
5= 	 " 	 , 100 000 eller flere

bosatte
Blank

412 	 2 	 Antall oppnådde personintervju i 
husholdningen 
01-12
Blank

414 	 2 	 Antall personer med frafall i
husholdningen 
01-12
Blank

Dette felt=blank
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416 	 2 	 Fødselsår (H 1)
00-99
Blank

418 	 2 	 Slektskap til hush.medl.
nr. 01 (H 1)
02=ektefel1e
03=samboende
04=sønn, datter
05=bror, søster
06=forelare, svigerforeldre
07=svigersønn, -datter
08=besteforeldre
09=barnebarn
10=annen slektning
11=ikke slektning

410 	 420 	 1 	 Midlertidig fraværende? (H 1)
1=ja
Blank

421 	 1 	 Husholdningstype 
Se vedlegg 1

422 	 1 	 Hustype 
1=vaningshus i tilknytn. til gårds-
drift

2=frittliggende enebolig
3=hus i rekke, kjede, atrium,

terrasse, vert.delt tomannsbolig
4=horisontalt delt tomannsbolig
5=annet boligbygg med < 3 etasjer
6=blokk, leiegård, e.a. boligbygg

med 3 etasjer eller mer
7=forretningsbygg, verdst.bygg e.l.
8.hotell, pensjonat, aldershjem,

barnehjem, sykehus, militær-
forlegning, el. annet bygg for
felleshusholdning

Blank

423 	 1 	 Antall rom i boligen (H 3)
01-12
Blank

424 	 1 	 Fuktige rom i boligen? (H 4)
1=ja, alle
2=ja, noen
3=nei, ingen
Blank

425 	 1 	 Kalde rom i boligen? (H 4)
1=ja, alle
2=ja, noen
3=nei, ingen
Blank

426-431 	 Utstyr (ulykkesforebyggende) 
i boligen (H 5)
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426 	 1 	 Røykvarsler? H 5)
1=ja
2=nei
Blank

427 	 1 	 Brannslukkingsutstyr? (H 5)
Som felt 426

- 428 	 1 	 Sklivern under lose tepper? (H 5)
1=ja
2=nei
3=har ikke lose tepper
Blank

429 	 1 	 Sklivern i baderom? (H 5)
1=ja
2=nei
3=har ikke baderom
Blank

430 	 1 	Stødig gardintrapp/trappestige 
e.l.? (H 5)
Som felt 426

431 	 1 	 Låsbart medisinskap? (H 5)
Som felt 426

432 	 1 	 Type gate/vei nær huset (H 6)
1=gate/vei med stor trafikk
2=gate/vei med middels trafikk
3=lite trafikkert vei, gangvei o.l.
Blank

433-441 	 Type område utenfor huset (H 7)

433 	 1 	 Egen hage, plen, naturtomt (11 7)
1=ja
Blank

434 	 1 	 Egen gSrdsplass H 7)
Som felt 433

435 	 1 	 Felles gårdsplass e.l. innrettet som
oppholdssted (H 7)
Som felt 433

436 	 1 	 Felles gårdsplass e.l. ellers (H 7)
Som felt 433

437 	 1 	 Felles plen/grontanalegg som kan 
brukes som oppholdssted? (H 7)
Som felt 433

438 	 1 	 Felles plen/grøntanlegg ellers? (H 7)
Som felt 433

439 	 1 	 Fortau, bilvei (H 7)
Som felt 433
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440 	 1 	 Parkeringsplass (H 7)
Som felt 433

441 	 1 	 Annet (H 7)
Som felt 433

442 	 1 	 Vanligste reisemåte til lege-
kontor (H 8)
1.til fots
2.bil
3.buss/trikk
4.tog/forstadsbane
5.båt
6=bil/buss/og båt
7.annen komb. reisemåte
Blank

443 	 1 	 Vanligste reisemåte til 
tannlege (H 8)
Som felt 442

444 	 1 	 Vanligste reisemåte til 
sykehus (H 8)
Som felt 442

445 	 1 	 Vanligste reisemåte til apotek/
medisinutsalg (H 8)
Som felt 442

446 	 3 	 Reisetid i min. til legekontor (H 8)
000-999
Blank

449 	 3 	 Reisetid i min. til tannlege (H 8)
Som felt 446

452 	 3 	 Reisetid i min. til sykehus (H 8)
Som felt 446

410
455 	 3 	 Reisetid i min. til apotek/ 

medisinutsalg (H 8)
Som felt 446

458 	 42 	 Ikke brukt
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Felt 	 Felt- 	 Kjennemerke/verdier
	

Kodegrunnlag/omkodingsbetingelser
nr. 	 lengde

500 	 1 Husholdningstype (a) 
1=enslig
2=enslig med barn under 16 år
3=par uten barn under 16 år
4=par med 1 barn under 16 år
5=par med 2 barn under 16 år
6=par med 3 og flere barn under

16 år

7=husholdninger ellers med barn
under 16 år og voksne

8=husholdninger ellers med bare
Voksne

Felt 421 
Felt 421=01-03
Felt 421=11-12,14-15
Felt 421=04-06,09-10
Felt 421=07-08- Antall barn
Felt 421=07-08 under 16 år
Felt 421=07-08 er hentet fra

spm. 1 i
H-skjema
(felt 418=04
og felt
416=70-86)

Felt 421=20-21

Felt 421=13,16-19,22-23

501 	 2 Husholdningstype (b) 	Felt 421 
(Detaljert inndeling i forslag til
standarder for kjennemerker knyttet
til familier og husholdninger
(INO 85/31)
01= enslig under 45 år 	 Felt 421=01
02=enslig 45-64 år 	 Felt 421=02
03=enslig 65 år og over 	 Felt 421=03
04=par uten ugifte hjemmeboende 	 Felt 421=04

barn. Eldste person under 45 år
05=par uten ugifte hjemmeboende 	 Felt 421=05

barn. Eldste person 45-64 år
06=par uten ugifte hjemmeboende 	 Felt 421=06

barn. Eldste person 65 år og over
07=par med små barn (yngste hjemme- Felt 421=07

boende barn 0-6 Ar)
08=par med store barn (yngste ugifte Felt 421=08-09

hjemmeboende barn 7-19 år)
09=par med voksne barn (yngste 	 Felt 421=10

ugifte hjemmeboende barn 20 år
og over)

10=mor med yngste ugifte hjemme- 	 Felt 421=11-13
boende barn 0-19 år

11=far med yngste ugifte hjemme- 	 Felt 421=14-16
boende barn 0-19 år

12=mor/far med voksne barn (yngste
	

Felt 421=17
ugifte hjemmeboende barn 20 år
og over)

13=enslige
	

Felt 421=18
14=andre flerfamiliehusholdninger

	
Felt 421=19,23

uten ugifte hjemmeboende barn
0-19 år)

15=andre flerfamiliehusholdninger
	

Felt 421=20-22
med yngste ugifte hjemmeboende
barn 0-19 år
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503

504 	 2

506 	 2

507 	 2

509 	 1

510 	 1

511 	 2

Husholdningstype (c) 
(Aggregert inndeling i forslag til
standarder for kjennemerker knyttet
til familier og husholdninger
(INO 85/31)
1=enslig
2=par uten ugifte hj.boende barn
3=par med små barn (yngste hjemme-

boende barn 0-6 år)
4=par med store barn (yngste ugifte

hjemmeboende barn 7-19 år)
5=mor/far med yngste ugifte hjemme-

boende barn 0-19 år
6=en-fami 1iehusholdning med voksne

barn (yngste ugifte hjemmeboende
barn 20 år og over)

7=fler-fami1iehusholdning med
ugifte hjemmeboende barn 0-19 år

8=fler-familiehusholdning uten
ugifte hjemmeboende barn 0-19 år

Tallet på personer i husholdningen 
01-12

Tallet på intervjuede personer 
i husholdningen 
01-12

Tallet på intervjuede personer 
16 år og over i husholdningen 
01-12

Landsdel (a) 
1=Oslo og Akershus
2=Ostlandet ellers
3=Sørlandet og Vestlandet
4=Møre og Trøndelag
5=Nord-Norge

Landsdel (b) 
1=Oslo og Akershus
2=Ostlandet ellers
3=Agder og Rogaland
4=Vestlandet
5=Trøndelag
6=Nord-Norge

Region ("Fylkespar") 
(Som i HU-75)
01.Akershus
02.0slo
03.0stfold og Vestfold
04=Hedmark og Oppland
05..Buskerud og Telemark
06=Agder og Rogaland
07=Hordaland og Sogn og Fjordane
08.More og Romsdal
09=Trondelag
10=Nordland
11=Troms og Finnnmark

Felt 421 

Felt 421=01-03
Felt 421=04-06
Felt 421=07

Felt 421=08-09

Felt 421=11-16

Felt 421=10,17

Felt 421=20-22

Felt 421=18-19,23

Fylkeskode i felt 004 
Felt 004 = 02-03

	

" 	 " = 01,04-08
	It 	

= 09-14
• 15-17
= 18-20

Fylkeskode i felt 004 (2 pos.) 
Relt 004 = 02-03

	

H
	it

	01,04-08
09-11

= 12-15
16-17

= 18-20

Fylkeskode i felt 004 (2 pos.) 

Felt 004 	 02

	

" 	 " . 03
= 01,08

04-05
06-07
09-11

• 12,14
15

= 16-17
18

• 19-20
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513 	 1 	 By/land -
(som i HU-75)
01 =bykommune
	

1 pos. i felt 006=0
02=herredskommune
	

1 pos. i felt 006=1-7

514 	 1

515 	 1

516 	 1

517 	 1

Kommunetype 
1=primærnæringskommune
2=blandet landbruks- og industri-

kommune
3=industrikommune
4=mindre sentral, blandet

tjenesteytings- og industri-
kommune

5=sentral, blandet tjenesteytings-
og industrikommune

6=mindre sentral tjenesteytings-
kommune

7=sentral tjenesteytingskommune

Personer pr. rom
(Som i HU-75)

1=under 0,50
2=0,50-0,74
3=0,75-0,99
4=1,00-1,24
5=1,25 og over
9=uoppgitt

Fuktige/kalde rom i boligen 
1=ja, alle eller noen rom er

fuktige og kalde
2=ja, alle eller noen rom er

kalde, ingen fuktige
3=ja, alle eller noen rom er

fuktige, ingen kalde
4=nei, ingen rom er fuktige eller

kalde
9=uoppgitt

Ulykkesforebyggende utstyr i 
boligen 
1=3 eller flere typer

2=1-2 typer

3=ingen typer

9=uoppgitt

Kommunekode i felt 004

Se Standard for
kommuneklassifikasjon
(SNS 4), utgitt
i 1985

Antall rom i boligen
(felt 423): antall personer
i husholdningen (felt 504)

Felt 424 og felt 425 
Felt 424=1-2 og felt 245=1-2

Felt 424=3 og felt 425=1-2

Felt 424=1-2 og felt 425=3

Felt 424=3 og felt 425=3

Felt 424=9 eller felt 425=9

Felt 426-431

3 eller flere av feltene
426-431=1
1 eller 2 av feltene
426-431=1
Felt 426-427=2 og felt
428-429=2-3 og felt
430-431=2
Alle andre muligheter
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526	 5

Type område utenfor huset 
1.egen hage, egen gårdsplass
2.felles plen/grøntanlegg eller

felles gårdsplass som kan brukes
som oppholdssted

3.fel1es plen/grontanlegg/gårds-
plass ellers

4.fortau, bilvei, parkeringsplass

5=annet

9=uoppgitt

Husholdningsinntekt 1984 
1 000 kroner

Gruppe for hushold.inntekt 1984 
1= 	 - 24 000 kroner
2= 25 000 - 49 000
3= 50 000 - 74 000
4= 75 000 - 99 000
5=100 000 - 149 000
6=150 000 - 199 000
7=200 000 kroner og over
9=uoppgitt/oppgave mangler

Sosioøkonomisk status (for per-
soner 16 år og over) 

33 basisgrupper (5-sifret kode)

1

519	 4

523	 1

524	 1

525	 1

Felt 433-441 
Felt 433=1 eller felt 434=1
Felt 433=434=blank og felt
435=1 eller felt felt 437=1

Felt 433-435=blank og felt
437=blank og felt 436=1 eller
felt 438=1
Felt 433-438=blank og felt
439=1 eller felt 440=1
Felt 433-440=blank og
felt 441=1
Felt 433-441=blank

Sum personinntekt (netto-
inntekt for særfradrag)
for alle personer
i husholdningen

Felt 519

Kodet i samsvar med Standard 
for inndeling etter sosiooko-
nomisk status (SNS 5), 
pyramide A 

Husholdningsinntekt 1984 pr. person Felt 519:felt 504 
i husholdningen 
1 = 	 - 14 000 kroner
2= 15 000 - 24 000
3= 25 000 - 34 000
4= 35 000 - 49 000
5= 50 000 - 74 000
6 	 75 000 - 99 000
7 	 100 000 - 149 000

= 150 000 kroner og over
= uoppgitt/oppgave mangler

Grupper for personinntekt (brutto-
inntekt) 1984 
Som grupper for hush.inntekt

531	 5 Sosioøkonomisk status til hus-
holdningsmedlem nr. 01 
33-basisgruppe (5-sifret kode)

Som felt 399

Alle personer i husholdningen
(også barn) har her fått
samme statuskode som hushold-
ningsmedlem nr. 01 (eier/
leier av boligen)
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536 	 1 	 Gruppe for reisetid til legekontor 	 Felt 446 
1 	 - 14 minutter
2= 15 	 29
	

11

3 	 30 	 59
4 	 60 	 120
5 = 120 minutter og over

uoppgitt

537 	 1

538 	 1

539 	 1

540 	 3

543 	 2

545 	 2

547 	 1

548 	 1

549 	 11

560 	 2

Gruppe for reisetid til tannlege 
Som reisetid til lege

Gruppe for reisetid til sykehus 
Som reisetid til lege

Gruppe for reisetid til apotek/ 
medisinutsalg 
Som reisetid til lege

Alder i fylte ir pr. 31/12-85 
000 - lxx

Aldersgruppering a 
Se vedlegg 2

Aldersgruppering b 
Se vedlegg 2

Aldersgruppering c 
Se vedlegg 2

Aldersgruppering d 
Se vedlegg 2

Ikke brukt

Ekteskapelig status (personer 16 ir 
og over) Formell og reell situasjon 
11.gift med hush.medlem
12.gift med person utenfor hush.
21=ugift, samboende
22.ugift, ikke samboende
29.ugift, uoppgitt om samboer
31=enke/enkemann, samboende
32=enke/enkemann, ikke samboende
39=enke/enkemann, uoppgitt om samb.
41=separert, samboende
42=separert, ikke samboende
49.separert, uoppgitt om samboende
51.skilt, samboende
52.skilt, ikke samboende
59=skilt, uoppgitt om samboende
90.uoppgitt formell ekteskapelig

status

Felt 449 

Felt 452

Felt 455

For personer med felt 029 (1.
pos.).0-4: 85-felt 027
For personer med felt 029
(1.pos.)=5-7: 85+(100-felt 027)

Felt 540

Felt 540

Felt 540

Felt 540

Felt 074,077 og 080 

Felt 074=1
Felt 074=2
Felt 077=1 og felt 080.1
Felt 077=2 og felt 080=1
Felt 077=9 og felt 080=1
Felt 077=1 og felt 080=2
Felt 077=2 og felt 080=2
Felt 077=9 og felt 080=2
Felt 077=1 og felt 080=3
Felt 077=2 og felt 080=3
Felt 077.9 og felt 080.3
Felt 077=1 og felt 080=4
Felt 077.2 og felt 080=4
Felt 077=9 og felt 080=4
Rest
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562 	 1 Ekteskapelig status (personer 16 år 
og over). Reell situasjon 
1=gift
2=samboende
3=ugift, ikke samboende
4=enke/enkemann, ikke samboende
5=separert, ikke samboende
6=skilt, ikke samboende
9=uoppgitt

Félt 560 

Felt 560=11,12
Felt 560=21,31,41,51
Felt 560=22
Felt 560=32
Felt 560=42
Felt 560=52
Felt 560=29,39,49,59,90

563 	 1

564 	 1

Oppvekststed 

1=oppvokst i bostedskommunen
2=oppvokst i bostedsfylket, men

ikke i bostedskommunen
3=oppvokst i bostedslandsdel, men

ikke i bostedsfylket

4=oppvokst i Norge, men ikke i
bostedslandsdel

5=oppvokst i utlandet
9=uoppgitt

Arbeidstid pr. uke i hovedyrke 

(for personer 16 år og over) 
1=ikke yrkesaktiv
2=0-9 timer
3=10-21 timer
4=22 timer og over
9=yrkesaktiv, men uoppgitt arb.tid

x=uoppgitt om yrkesaktiv

Ikke brukt 

Yrkesfelt (a) 
0=teknisk, vitenskapelig,

humanistisk og kunstnerisk
arbeid

1=administrasjons- og forvalt-
ningsabeid, bedrifts- og
organisasjonsledelse

2=kontorarbeid
3=handelsarbeid
4=jordbruks-, skogbruks- og

fiskearbeid
5=gruve- og sprengningsarbeid

m.v.
6=transport- og kommunikasjons-

arbeid
7=industri-, bygge- og anleggs-

arbeid
8.servicearbeid
9=militært arbeid, og arbeids-

kraft som ikke kan identifiseres

Felt 004-006 og felt 081-082 
og felt 510 
Felt 004-066.felt 082
Felt 004.felt 082 og felt
006Ufelt 84
Felt 004Ufelt 084 og
fødelandsdel 	 bosteds-
landsdel
Felt 081.1 og fødelands-
del U bostedslandsdel
Felt 082=8888
Felt 081=9

Felt 086=2 og felt 087.2
Felt 098 < 10
Felt 098 > 9 og < 22
Felt 098 > 21
Felt 086.1 eller felt 087=1 og
felt 098=blank,xx
Felt 098.blank, og
felt 086=2,9 og felt 087=2,9

Felt 092 
Felt 092=0

Felt 092=1

Felt 092=2
Felt 092=3
Felt 092=4

Felt 092=5

Felt 092=6

Felt 092=7-8

Felt 092=9
Felt 092=x2,x21,x22,A10,
A20 ,A30

565 	 4

569 	 1
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570 	 1 	 Yrkesfelt (b) 
0=teknisk, vitenskapelig,

humanistisk og kunstnerisk
arbeid administrasjons- og
forvaltningsabeid, bedrifts-
og organisasjonsledelse

2=kontorarbeid og handelsarbeid
3=jordbruks-, skogbruks- og

fiskearbeid
4=transport- og kommunikasjons-

arbeid, servicearbeid, militært
arbeid og arbeid som ikke kan
identifiseres

5=gruve- og sprengningsarbeid m.v.,
industri-, bygge- og anleggs-
arbeid

Felt 569 
Felt 569=0-1.

Felt 569=2-3
Felt 569=4

Felt 569=6,8-9

Felt 569=5,7

571 	 1

572 	 1

573 	 1

Arbeidstidsordning for hovedyrke 
1=dagarbeid (mellom 06 og 18)
2=arbeid som starter for 06 og

slutter 06-18 eller starter
06-18 og slutter etter 18

3=fast kvelds- eller nattarbeid
4=skiftarbeid
5=turnusordning, annen ordning
9=uoppgitt

Tallet på meget plagsomme arbeids-
forhold 
1=ingen meget plagsomme
2=1 meget plagsomt
3=2-3 meget plagsomme
4=4-5 meget plagsomme
9=uoppgitt

Tallet på fraværsdager siste 
12 måneder p.g.a. arbeidsulykke 
1=ingen fraværsdager
2=1-3 fraværsdager
3=4-10 fraværsdager
4=11-30 fraværsdager
5.31 eller flere fraværsdager
9=uoppgitt

Felt 102 
Felt 102=1
Felt 102=2-3

Felt 102=4-5
Felt 102=6-7
Felt 102=8-9
Felt 102=X

Felt 106-110 

Ingen av feltene 106-110=1
1 av feltene 106-110=1
2 eller 3 av feltene 106-110=1
4 eller 5 av feltene 106-110=1
Felt 086=1 eller felt 087=1
og alle feltene 106-110=blank)

Felt 111-115

Felt 115=1
Felt 111=1 og felt 112.001-003
Felt 111=1 og felt 112=004-010
Felt 111=1 og felt 112=011-030
Felt 111=1 og felt 112=114>30
Felt 111=1 og felt 112=XXX

574 	 1 Permittert og/eller arbeidsledig 
siste 12 mAneder 
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Felt 125-126 

Felt 125=1-2 eller felt 126=1
Felt 125=3 og felt 126=2
Felt 125=9 eller felt 126=9



43

575 	 1 	 Antall uker arbeidsledig og/ 
eller permittert siste 
12 måneder 
0=i ngen
1=1 uke
2=2-4 uker
3=5-9 uker
4=10-14 uker
5=15-19 uker
6=20-39 uker
7=40 uker eller mer
9=uoppgitt

576 1 	2
	

Yrkesaktive (arbeidstid 10 timer 
og over pr. uke) etter kombinasjon 
med pensjon, skole/studier, hus-
arbeid 
10=Ikke kombinert med pensjon,

skole/studier eller husarbeid

11=Ikke komb. med pensjon eller
skole/studier, men kombinert
med husarbeid

12=Ikke komb. med pensjon eller
husarbeid, men kombinert med
skole/studier

13=Ikke kombinert med pensjon, men
kombinert med skole/studier og
husarbeid

20=Komb. med pensjon, men ikke med
skole/studier eller husarbeid

21=Komb. med pensjon og husarbeid,
men ikke skole/studier

22=Komb. med pensjon og skole/
studier, men ikke med husarb.

23=Komb. med pensjon og skole/
studier og husarbeid

Felt 127 

Felt 127=00
Felt 127=01
Felt 127=02-04
Felt 127=05-09
Felt 127=10-14
Felt 127=15-19
Felt 127=20-39
Felt 127 > 39
Felt 127=XX

Felt 564 og felt 129-131 
og felt 134 

Felt 564=3-4 og felt 129U1 og
felt 130U1 og felt 131U1 og
felt 134U1
Felt 564=3-4 og felt 129U1 og
felt 130U1 og felt 131U1 og
felt 134=1
Felt 564=3-4 og felt 129U1 og
felt 130U1 og felt 131=1 og
felt 134U1
Felt 564=3-4 og felt 129U1
og felt 130U1 og felt 131=1
og felt 134=1
Felt 564=3-4 og felt 129=1
eller felt 130=1 og felt
131U1 og felt 134U1
Felt 564=3-4 og felt 129=1
eller felt 130=1 og felt
131U1 og felt 134=1
Felt 564=3-4 og felt
129=1 eller felt 130=1 og
felt 131=1 og felt 134U1
Felt 564=3-4 og felt 129=1
eller felt 130=1 og felt
131=1 og felt 134=1

578 	 1 Fraværsdager fra arbeid i 
14-dagers perioden (for yrkes-
aktive) 

1=ikke nedsatt aktivitet i perioden
2=nedsatt aktivitet, men 0 fra-
værsdager

3=nedsatt aktivitet, 1 fraværsdag
4=nedsatt akt., 2-3 fraværsdager
5=nedsatt akt., 4-6 fraværsdager
6=nedsatt akt., 7 fraværsdager og

over
7=nedsatt akt., fraværsdager ikke

oppgitt

Felt 136 og felt 237-238 for 
personer med felt 554=2-9 

Felt 136.2
Felt 136=1 og felt 237=2

Felt 136=1 og felt 238=01
Felt 136=1 og felt 238.02-03
Felt 136=1 og felt 238.04-06
Felt 136=1 og felt 238 > 06

Felt 136=1 og felt 238.xx
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582 	 1

Fraværsdager fra arbeid i perioden 
i prosent av mulige arbeidsdager 
1=i ngen fraværsdager

- 2=under 20 prosent fravær
3=20-49 prosent fravær
4=50-74 prosent fravær
5=75 prosent fravær og over
9=uoppgitt

Fraværsdager fra skole/studier 
i 14-dagers perioden 
1=ikke nedsatt akt. i perioden
2=nedsatt akt. ingen fraværsdager
3=nedsatt akt. 1 fraværsdag
4.nedsatt akt. 2-3 fraværsdager
5=nedsatt akt. 4-6 fraværsdager
6.nedsatt akt. 7 fraværsdager og

over
9=nedsatt akt. , fraværsdager ikke

oppgitt

Fraværsdager fra skole/studier i 
prosent av mulige skole-/studie-
dager 
1-5,9
(som fraværsdager fra arbeid i
prosent)

Felt 136 og felt 237-240 for 
personer med felt 554=2-9 
Felt 136=2 eller felt 136=1
og felt 237=2

]

Felt 238 i prosent av felt
240 (verken felt 238 eller
felt 240.XX)

Felt 136=1 og felt 238=XX
eller felt 240=XX

Felt 136 og felt 242-243 
for personer med felt 131=1 
Felt 136=2
Felt 136.1 og felt 242=2
Felt 136.1 og felt 243=01
Felt 136=1 og felt 243=02-03
Felt 136.1 og felt 243=04-06
Felt 136.1 og felt 243. > 6

Felt 136.1 og felt 243=XX

Felt 136 og felt 242'243 for 
personer med felt 131.1 

Tilsvarende som felt 579

579 	 1

580 	 1

581 	 1

Fraværsdager for barn i barnehage/ 	 Felt 136 og felt 242-243 for 
daghjem/forskole 	 personer med felt 135=1 
1-6,9 	 Tilsvarende som for felt 580
(som fraværsdager fra skole/studier)

583 	 1

584 	 1

Fraværsdager fra barnehage/dag-
hjem/førskole i prosent av mulige 
frammøtedager 
1-5,9
(sum fraværsdager for skole/studier
i prosent)

Røykevaner 

1.daglig røyker
2.for vært daglig røyker
3=aldri vært daglig røyker
9=uoppgitt

Felt 136 og felt 242-245 for 
personer med felt 135=1 

Tilsvarende som felt 579

Felt 329-330 for personer 
16 år og over (felt 018=2) 

Felt 329=1
Felt 330=1
Felt 330=2
Felt 330=9
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Alkoholvaner 
0=ikke drukket alkohol siste

12 måneder
1=drikker alk., sjeldnere enn

1 g. i mnd.
2=drikker alk., 1 g. i mnd.
3=drikker alk., 2-3 g. i mnd.
4=drikker alk., omtr. 1 g. i uken
5=drikker alk., 2-4 g. i uken
6=drikker alk., hver eller nesten

hver dag
9=drikker alk., men hyppighet

uoppgitt

Tallet på bomiljøplager i/ved 
boliger (støykilder, stew, røyk, 
lukt) 
1=ingen kilder
2=1 kilde
3=2-3 kilder
4=4-5 kilder
6=7-9 kilder

Mosjon 
0=driver ikke mosjon
1=driver mosjon sjeldnere enn

1 dag pr. uke
2=driver mosjon 1-2 dager pr. uke
3=driver mosjon 3-4 dager pr. uke
4=driver mosjon 5-7 dager pr. uke
8=driver mosjon, men hyppighet

uoppgitt
9=uoppgitt om 10 driver mosjon

585 	 1

586' 	 1

587 	 1

Felt 333=2
Felt 334=1

Felt 334=2
Felt 334=3
Felt 334=4
Felt 334=5
Felt 334=6

Felt 334=9

Felt 337-345 for personer 
16 år og over (felt 018=2) 

Alle felt 337-345=2,9

]

Tallet på felter 337-345
som=1

Felt 346=2
Felt 351=1

Felt 351=2
Felt 351=3
Felt 351=4
Felt 346=1 og felt 351=9

Felt 346=9

588 	 1 Fritidsaktiviteter siste 12 måneder 
1=ingen akt. (score=0)

Felt 356-358 i P-skjema 
"Score beregnes på
følgende mate:
Erstatt 1 i hvert felt med 0
Erstatt 2 i hvert felt med 2
Erstatt 3 i hvert felt med 6
Erstatt 4 i hvert felt med 10
Erstatt 9 i hvert felt med 0

Erstatningsverdiene
summeres og divideres med
antall posisjoner hvor opp-
rinnelig verdiU9
Opprinnelige verdier i alle
feltene 356-358=9 

2=lav akt. (score større enn 0,
mindre enn 2)

3=middels akt. (score lik eller
større enn 3)

4=høy akt. (score lik eller større
enn 3, mindre enn 4)

5=svært høy akt. (score lik eller
større enn 4) 

9=uoppgitt
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592 	 1

593 	 1

594 	 1

Middag hjemme/ute siste uke 
1=middag hjemme 5-7 dager
2=middag hjemme 4 dager
3=middag ute 5-7 dager
4=middag ute 4 dager
5=spiste ikke middag 5-7 dager
6=spiste ikke middag 4 dager
7=ingen av alternativene dominerer
9=uoppgitt

Kombinasjon av dager spist ulike 
middagsretter siste uke
1-3

Bruk av vitaminpreparater og
mineraltilskudd siste uke 
1=brukt vitaminpiller/tran e.l.
og jern

2=brukt vitaminpiller/tran e.l.,
men ikke jern

3=brukt jern, men ikke vitamin-
piller/tran e.l.
4=verken brukt vitaminpiller/tran

e.l. eller jern, men brukt annet
vitamin- eller mineraltilskudd

5=verken brukt vitaminpiller/tran
e.l. eller jern eller annet
vitamin- eller mineraltilskudd

9=uoppgitt

Felt 359-360 for personer 
16 år og over 
Felt 359=1-2 og felt 360=1

Felt 359=3-4 og felt 360=1

Felt 359=5-6 og felt 360=1

Felt 359=1-2 og felt 360=2

Felt 359=3-4 óg felt 360=2

Felt 359=5-6 og felt 360=2

Felt 359=1-2 og felt 360=3-4

Felt 359=3-4 og felt 360=3-4

Felt 359=5-6 og felt 360=3-4 -

Felt 359=9 eller felt 360=9

Felt 308>4
Felt 308=4
Felt 309>4
Felt 309=4
Felt 310>4
Felt 310=4
Alle feltene 308-310= <4
Alle feltene 308-310=blanke og
felt 027<70 eller felt 029
(1.pos. )=5-7

Se vedlegg 3

Felt 322=1 eller felt 323=1
og felt 324=1
Felt 322=1 og felt 323=1
og felt 324=2
Felt 322=2 og felt 323=2
og felt 324=1
Felt 322=2 og felt 323=2 og
felt 324=2 og felt 325=1

Alle feltene 322-325=2

Andre svarkombinasjoner for
feltene 322-325

589 	 2 	 Sosial kontakt i fritiden (a) 

11=ingen nabokontakt, og har ingen
eller liten kontakt med venner/
familie

12=ingen nabokontakt, moderat kon-
takt med venner/familie

13=ingen nabokontakt, god kontakt
med venner/familie

21=moderat nabokontakt, ingen eller
liten kontakt med venner/familie

11.

	

	

22=moderat nabokontakt, moderat
kontakt med venner/familie

23=moderat nabokontakt, god kontakt
med venner/familie

31=god nabokontakt/ingen eller
liten kontakt med venner/familie

32=god nabokontakt, moderat kontakt
med venner/familie

33=god nabokontakt/god kontakt med
venner/familie

99=uoppgitt nabokontakt og/eller
kontakt med venner/familie
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595 	 1 	 Bruk av melk (til drikke og i mat) 
og smør/margarin (på brødskiver) 
1= bruker verken helmelk eller

smør/smør-margarinblanding/
vanlig margarin

2.bruker ikke helmelk, men smør/
smør-margarinblanding/vanlig
margarin; eller bruker helmelk,
men ikke smør/smør-margarin-
blanding/vanlig margarin

3.bruker bade helmelk og smør/smør-
margarinblanding/vanlig margarin

9.uoppgitt

596 	 7 	 Ikke brukt

Felt 326=2-5 og felt 327=4-6

Felt 326=2-5 og felt 327=1-3
eller felt 326=1 og
felt 327=4-6

Felt 326=1 og felt 327=1-3

Felt 326.blank eller
felt 327.blank

603

•

2 	 Syketilfellets art (a) 25 sykdoms-
grupper 
01-25 Se vedlegg 4

Se vedlegg 5

605 	 2 	 Syketilfellets art (b) 18 sykdoms-
grupper 
01-18

607
	

Syketilfellets art (c) 12 sykdoms-
grupper 
01-12
	

Se vedlegg 6

609

611

411 612

613 1 	 Tilfellets art for medfødte syke-
tilfelle 
1.øye- og øresykdommer

2 	 Syketilfellets art (d) ICD-
kapitler 
01-17

1 	 Medfødt syketilfelle? 
1.medfødt
2.ikke medfødt

1 	 Kronisk syketilfelle? 
1.kronisk
2.ikke kronisk

2.sykdommer i skjelett-muskel-
systemet

3.andre medfødte sykdommer og
misdannelser

Se vedlegg 7

] Se vedlegg 8

] Se vedlegg 9

Felt 148 (diagnose)=360-389,
744,745
Felt 148 (diagnose) =710-738,
754-756,787
Felt 148 (diagnose) =rest
000-799

614 	 1 	 Tilfellets art for skader ,

1.brudd
2.forstuvning, forstrekning
3.indre skade i skalle, bryst, buk,

bekken
4.sundrivning, åpent sår
5.annen og uspesifisert skade

Felt 148 (diagnose)=800 -829
=840-848
=850-869

=870-907
=rest 800-999
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615 	 1 	 Syketilfellets varighet 
1=2 uker eller mindre (oppstått i

14-dagersperioden)
2=mer enn 2 uker, mindre enn 1 måned
3=1 måned til under 3 måneder
4=3 måneder til under 6 måneder
5=6 måneder til under 1 år
6=1 år til under 5 år
7=5 år til under 10 år
8=10 år eller mer
9=husker ikke/uoppgitt

616 	 11 	 Ikke brukt

627 	 2 	 Antall syketilfelle ved periodens 
begynnelse 
0-13

629 	 1 	 Antall medfødte syketilfelle ved 
periodens begynnelse 
0-9

630 	 2 	 Antall varige syketilfelle ved 
periodens begynnelse 
0-13

632 	 1 	 Antall syketilfelle ved periodens 
begynnelse med legekontakt i 
perioden 
0-13

633 	 2 	 Antall syketilfelle ved periodens 
begynnelse med legekontakt siste 
6 måneder 
0-13

635 	 2 	 Antall syketilfelle ved periodens 
begynnelse med legekontakt noen gang 
0-13

Se vedlegg 10

Sum kode 1 fra feltene 136 og
181-191 forutsatt at samhørende
felt 615U1 for hvert syketil-
felle

Som felt 627 med tilleggs- 	 411
betingelse at samhørende
felt 611=1 for hvert
syketilfelle

Som felt 627 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 612.1 for hvert
syketilfelle

Som felt 627 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 158=1 for hvert
syketilfelle

Som felt *627 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 158=1-3 for hvert
syketilfelle

Som felt 627 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 157.1 for hvert
syketilfelle

637 	 2 	 Antall syketilfelle ved periodens 	 Som felt 627 med tilleggs-
begynnelse med medisinbruk i perioden betingelse at samhørende
0-13 	 felt 159=1 for hvert

syketilfelle

639 	 1 	 Antall syketilfelle ved periodens 
	

Som felt 627 med tilleggs-
begynnelse med både legekontakt og 
	

betingelse at samhørende
medisinbruk i perioden 
	

felt 158.1 og 159=1 for
0-9
	

hvert syketilfelle

640 	 1 	 Antall syketilfelle i alt (ved 	 Sum kode 1 fra feltene 136,
periodens begynnelse eller oppstått 	 180, 184
i perioden) som har medført redusert 
aktivitet i perioden 
0-3
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641 	 1 	 Antall syketilfelle ved periodens 
begynnelse som har medført redusert
aktivitet i perioden 	•
0-3

642 	 1 	 Antall syketilfelle oppstått i 
perioden 
0-9

643
	

Antall syketilfelle oppstått i 
perioden med legekontakt i perioden 
0-9

644 	 1 	 Antall syketilfelle oppstått i 
perioden med medisinbruk i perioden 
0-9

645 	 1 	 Antall syketilfelle oppstått i 
perioden med både legekontakt og 
medisinbruk i perioden 
0-9

646 	 2 	 Antall syketilfelle ved periodens 
begynnelse som har vart i 5 år 
eller mer 
0-13

648 	 12 	 Ikke brukt

660 	 3 	 Timer ekstra omsorgsarbeid pr. uke 
utført av andre husholdningsmedlemmer 
for 10 med syketilfelle ved begynn-
elsen av 14. dagersperioden eller 
funksjonshemming 
001-504

xxx=får ekstra omsorgsarbeid, men
timetall uoppgitt

Som felt 640 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 615U1 for hvert syke-
tilfelle

Sum kode 1 fra feltene 136
og 180-191 forutsatt at sam-
hørende felt 615=1 for hvert
syketilfelle

Som felt 642 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 158=1 for hvert syke-
tilfelle

Som felt 642 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 159=1 for hvert syke-
tilfelle

Som felt 642 med tilleggs-
betingelse at samhørende
felt 158.1 og 159=1 for
hvert syketilfelle

Som felt 627 med tillegs-
betingelse at samhørende
felt 615=7-9 for hvert syke-
tilfelle

Sum av verdiene i feltene 210,
215 og 220 for 10 med felt
627>0 eller felt 192=1
Felt 627>0 eller felt 192=0 og
felt 207=1 og alle feltene 210,
215 og 220.blank

663 	 4 	 Ikke brukt

667 	 1 	 Behov for hjelp utenfra 
1.behov for hjelp, fikk hjelp 	 Felt 223.1-2 og felt 224=1
2.behov for hjelp, fikk ikke 	 Felt 223=1-2 og felt 224=2

hjelp
3=ikke behov for hjelp, fikk omsorg 	 Felt 207=1 og felt 223=3

av andre i husholdningen
4=ikke behov for hjelp utenfra eller Felt 207=2 og felt 223=3

for ekstra omsorg i husholdningen
9=uoppgitt 	 Felt 207=9 eller felt 223=9
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668 	 1 Førlighet (bevegelse) 
1.kan både gå i trapper, gå 5
minutters tur og lope 100 m

2=kan gå i trapper og gå 5
minutters tur, men kan ikke lope
100 m

3=kan gå 5 minutters tur, men kan
ikke gå i trapper eller lope 100 m

4=kan gå i trapper, men kan ikke
gå 5 minutters tur eller lope
100 m

5=andre kombinasjoner med minst en
ferdighet

6=kan verken gå i trapper eller gå
5 minutters tur eller lope 100 m

9=uoppgitt

Blank

Førlighet (bevegelse, syn og hørsel) 
1=har alle 5 ferdigheter
2=synshemmet, ikke hørsels- eller

bevegelseshemmet
3=hørselshemmet, ikke syns- eller

bevegelseshemmet
4=verken syns- eller hørselshemmet,
men er bevegelseshemmet

5=enten syns- eller hørselshemmet,
(men ikke begge deler) og er be-
vegelseshemmet

6=både syns- og hørselshemmet, men
kan gå i trapper og gå en 5
minutters tur

7=bAde syns- og hørselshemmet og
mangler 2 eller alle 3 bevegelses-
ferdigheter

8=alle andre kombinasjoner
9=uoppgitt

Blank

669
	

1 •

Alle feltene 298-300=1

Felt 298.1 og felt 299.1
og felt 300=2

Felt 299=1 og felt 298=2
og felt 300=2
Felt 298=1 og felt 299=2
og felt 300=2

Alle feltene 298-300=2

Felt 027>79 eller
felt 029 (1 pos.)=5-7
og ett eller flere av
feltene 298-300.blank

Alle feltene 298-302=1
Alle feltene 298-300=1
og felt 301=2 og felt 302=1
Alle feltene 298-301=1
og felt 302=2
Minst ett av feltene
298-300=2 og felt 301=1
og felt 302=1
Ett (ikke begge) feltene
301-302=2 og minst ett av
'feltene 298-300=2
Felt 298=1 og felt 299=1
og felt 300=1-2,9 og
felt 301=2 og felt 302=2
Minst 2 av feltene 298-300=2
og felt 301=2 og felt 302=2

Ett eller flere av
feltene 298- 302=9

670 	 1 	 Behov for hjelp til daglige 
gjøremål, voksne 

1=klarer alle 5 gjøremål uten hjelp
2=kan ikke klare renhold av boligen,

kan annet
3=kan ikke klare innkjøp eller ren-

hold, kan annet

4=andre kombinasjoner med minst
en, men ikke alle 5 ferdigheter

5=har ingen av ferdighetene
9=uoppgitt

Felt 670 gjelder bare 
voksne, dvs. at felt 027<70 
eller felt 291 (1 pos.)=5-7 
Alle feltene 303-307.1
Alle feltene 303,304,306
og 307.1 og felt 305=2
Begge feltene 303 og
305=2 og alle feltene
304,306 og 307.1

Alle feltene 303-307.2
Ett eller flere av
feltene 303- 307.9
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671 	 Behov for hjelp til daglige gjøre-
. 	 mål, barn 

1=klarer begge gjøremål uten hjelp
2=klarer bare ett av gjøremålene

.3=klarer ingen av de 2 gjøremålene
9=uoppgitt

672 	 2 	 Antall dager helt sengeliggende i 
perioden (inkl. på sykehus)
00-14

674 	 2 	 Antall dager delvis sengeliggende 
eller med redusert aktivitet ellers
i perioden 
00-14

676 	 1 	 Laveste aktivitet i perioden 
1=innlagt i helseinstitusjon eller
helt sengeliggende hjemme

2=delvis sengeliggende hjemme

3=oppegående, men ikke i full
aktivitet

4=i full aktivitet

Felt 671 gjelder bare 
barn 7-15 år, dvs. at
felt 027>69 og <79 

Felt 306=1 og felt 307=1
(Felt 306=1 og felt 307=2)
eller (felt 306=2 og
felt 307=1)
Begge feltene 306 og 307=2
Ett av eller begge
feltene 306 og 307.9

Sum av feltene 137 og 139

_ Sum av feltene 141 og 143

Felt 137>00 eller felt 139>00

Felt 141>00 og felt 137<01
og felt 139<01
Felt 143>00 og alle feltene 137,
139 og 141<01
Felt 136=2

677 	 1 	 Personer med/uten varig syke-
tilfelle ved periodens begynnelse 
etter egen vurdering av helsetilstand 
1=ingen tilfelle, tilstand god/meget Felt 630=00 og felt 393=1-2

god
2=ingen tilfelle, tilstand middels
	

Felt 630=00 og felt 393=3
3=ingen tilfelle, tilstand dårlig/
	

Felt 630=00 og felt 393=4-5
meget dårlig

4=minst 1 tilfelle, tilstand god/
	

Felt 630>00 og felt 393=1-2
meget god

5=minst 1 tilfelle, tilstand middels Felt 630>00 og felt 393=3
6=minst 1 tilfelle, tilstand eirlig/ Felt 630>00 og felt 393=4-5

meget dårlig
9=helseti 1stand uoppgitt
	

Felt 393=9

678 	 1 	 Tallet på praktiske/sosiale vansker 
p.g.a. varig helseproblem/funksjons-
hemming 	 •
0=har ingen vansker
1.har 1 vanske
2=har 2-3 vansker
3=har 4-5 vansker
4=har 6 eller flere vansker 

Tallet på feltene 194-205
med verdi 1 eller 2 

679 	 2 	 Ikke brukt      
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681 	 2 	 Antall kontakter med lege i 
perioden (medregnet poliklinikk/ 
sykehus) p.g.a. sykdom/funksjons-
hemming 
00-54

683 	 2 	 Antall kontakter i alt med helse-
tjenesten i perioden pg.a. sykdom/ 
funksjonshemming 
00-99

685 	 2 	 Antall kontakter i alt med helse-
tjenesten i perioden utenom syke-
tilfelle 
00-99

687 	 2 	 Antall kontakter i alt med helse-
tjenesten i perioden, ved eller 
utenom syketilfelle/funksjons- 
hemming, medregnet tannlegekontakter 
00-99

689 	 11 	 Ikke brukt

700 	 3 	 Gjennomsnitt av verdiene for 
symptomer på psykiske plager 
(symptom 9-30 i spm. 86) 
Verdi med 2 desimaler (1,00-4,00)

xxx=uoppgitt

703 	 6 	 Ikke brukt 

709 	 3 	 Indeks for gjennomsnittsverdi av 
symptomer på psykiske plager i alt 
25-400

Sum av verdiene i feltene
247-250,262,261 og 266

Sum av verdiene i alle
feltene 247-266

Sum av verdiene i alle
feltene 268-271,273,275,
277,279,281 og 282

Sum av verdiene i alle
feltene 683,685 og 285-288

Beregnes bare for voksne, 
dvs. at felt 027<70 eller 
felt 029 (1. pos.)=5-7 
(Sum av verdiene 1-4)
ikke 9!) i alle feltene
371-392):(Antall av
feltene 371-392U9)
Alle feltene 371-392=9

(Felt 700: gjennomsnitt av
felt 700 for alle voksne)x100



53 	 Vedlegg 1

Klassifikasjon av husholdningstype - felt 421 i arkivkatalogen 

Klassifikasjonen er i samsvar med Forslag til standarder for kjennemerker

knyttet til familier og husholdninger (INO 85/31) bortsett fra at noen av gruppene

i dette forslaget er delt opp i flere grupper etter alder i helseundersøkelsen.

Dette er gjort for at det skal være mulig A kode om både til de aggregerte gruppene

som er gitt i INO 85/31 og til de aggregerte gruppene som ble brukt i forrige

helseundersøkelse.

En-familiehusholdninger:

01 Enslig under 45 år (Født 1941 eller senere)

110	 02
	

11
	

45-64 år (Født 1921-1940)

03
	

65 år og over (Født 1920 eller tidligere)

04 Par (gifte eller samboende) uten ugifte hjemmeboende barn. Eldste person under
45 år.

05	 If 	 ff 	 If 	 If 	 If 	 ff 	 ff 	 11 	 If 	 it 	 it
	• Eldste person 45-64 år.

1
06 	 1,	 II	 ff 	 ff 	 If 	 ff 	 If 	 ff 	 ft 	 ff 	 11 	 . Eldste person 65 år

eller eldre

07 Par med barn, yngste hjemmeboende barn 0-6 år (Født 1979 eller senere)

08 	 I,	 II	 If 	 ff 	 It 	 If 	 11 	 7•15 år (Født 1970-1978)

09 	 If 	 If 	 If 	 If 	 11 	 It 	 II 	 16•19 år (Født 1966-1969)

10 	 ff 	 ff 	 if 	 ff 	 If 	 ft 	 fl 	 20 år eller eldre (Født 1965 eller
tidligere) .

11 Mor med yngste hjemmeboende barn 0-6 år

12 	 ff 	 ft 	 ff 	 ft 	 ty 	 II 	 7-15 år

110 	 13 	
ff 	 ft 	 tf 	 ff 	 If 	 " 16-19 år

14 Far med yngste hjemmeboende barn 0-6 år

15 	 tt	 11 	 If 	 If 	 ff 	 11 	 7-15 år

16	 11 	 If 	 If 	 If 	 II 	 " 16-19 år

17 Mor eller far med voksne barn, yngste ugifte hjemmeboende barn 20 år eller eldre

Fler-familiehusholdninger:

18 Enslige

19 Andre fler-fam.hush., uten ugifte hjemmeboende barn

20 	 ff 	 It 	 ff 	 If 	 yngste hjemmeboende barn 0-6 år

21 	 If 	 If 	 If 	 If 	yngste ugifte hjemmeboende barn 7-15 år

22 	 tt 	 If 	 tf 	 11 	 11 	 11 	 II 	 11 	 11 	 11 	 16-19 år,

23 	 It 	 11 	 It 	 If ,	 If 	 It 	 11 	 If 	 If 	 ft 	 20 år eller eldre
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Aldersgruppering 

Aldersgruppering a 

(Felt 543)

01. 0 år

02= 1- 4 år

3. 5- 9

4. 10-14

05= 15-19

6. 20-24 ?I

7. 25-29 lt

08= 30-34 f f

9. 35-39 If

10. 40-44 1 1

11. 45-49

12. 50-54

13= 55-59 ff

14. 60-64

15= 65-69

16. 70-74 fl

17= 75-79

18= 80-84 If

19= 85 år og over

Aldersgruppering b 

(Felt 545)

1. 0 år

2. 1- 4 år

03= 5-14 11

4. 15-24 ff

5. 25-34 ff

6. 35-44 ff

7. 45-54 If

08= 55-64 if

09= 65-74 ff

10. 75-84 ff

11= 85 år og over

Aldersgruppering c

(Felt 547)

1= 0- 6 år

2= 7-15 If

3= 16-29 If

4. 30-49 ff

5= 50-66 ff

6= 67-79

7. 80 år og over

Aldersgruppering d 

(Felt 548)

1= 0- 6 år

2= 7-15 I f

3= 16-24 11

4= 25-44 ff

5= 45-66 If

6= 67-79

7= 80 år og over
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Omkoding til felt 593 Kombinasjon av dager spist ulike middagsretter siste uke 

(Omkoding bare for personer 16 år og over)

Omkodingen er tatt i 2 trinn.

I 1. trinn er hvert av feltene 311-316 omkodet etter folgende regler:

Omkodet verdi=1 	 Omkodet verdi=2 	 Omkodet verdi=3

Feltnr. hvis feltet

311 	 =1-5

312 	 =blank,0-1

313

314

315 	 =1-

316 	 =1-2

hvis feltet 	 hvis feltet

=6-7 	 =blank,0

=2-3 	 =4-7

= u 	 =.“

= u 	 = u

=blank,0,2-3 	 = u

=blank,0,3-4 	 =5-7

I 2. trinn er omkoding til felt 593 foretatt på grunnlag av de omkodede

verdiene fra 1. trinn (kombinasjon av antallet av verdiene 1-3):

Antall av feltene 311-316 som i 1. trinn har fått verdien 

1 	 2 	 3

Felt 593=1 hvis 	 4-6 	 likegyldig 	 likegyldig

IT =2 	 3 	Ti	 tt

2 	 2-4

3-5

0 	 4-6

TT 	 TT =3 	 2 	 likegyldig 	 3-4

1 	 It 	 3-5

0 	TT	 3-6

eller

TT

TT

eller

Ti
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Vedlegg 4

Koder for syketilfellets art (a). 25 sykdomsgrupper (Felt 603) 

Kode Diagnose
	

3-sifret ICD-
nummer (Felt 148)

	

01
	

Diarésykdommer 	 009

	

02
	

Tuberkulose 	 010-019

	

03
	

Alle andre infeksiøse og , parasittære sykdommer 	 rest 000-136

	

04
	

Ondartede svulster	 140-209

	

05
	

Sukkersyke 	 250

	

06
	

Anemier 	 280-285

	

07
	

Nervøse lidelser 	 290-305,307,790

	

08
	

Sykdommer i nervesystemet	 320-359,740-743

	

09
	

øyesykdommer ........................................ 360-379,744

	

10
	

Oresykdommer 0000000.0000.00000000000000400000.0.0000 380-389,745

	

11
	

Hjertesykdommer og karlesjoner i sentralnervesystemet 390-438,746

	

12
	

Perifere karsykdommer
	

440-458,747

	

13
	

Akutte sykdommer i åndedrettsorganene ............... 460-486

	

14
	

Andre sykdommer i åndedrettsorganene ................ 490-519,748

	

15
	

Magesår, magekatarr og funksjonsforstyrrelser i magen 531-536

	

16
	

Andre mage- og tarmlidelser ......................... 537-569,750,751

	

17
	

Lever- og galleveislidelser ......................... 570-576

	

18
	

Sykdommer i nyre og urinveier ....................... 580-599,753

	

19
	

Sykdommer i kjønnsorganene .......................... 600-629,752

	

20
	

Sykdommer i hud og underhud
	

680-709,757

	

21
	

Sykdommer i skjelettmuskelsystemet .................. 710-738,754-756,787

	

22
	

Alle andre sykdommer 	 rest 000-779 unn- Ill
tatt 306 1)

	23
	

SovnlOshet, hodepine og andre symptomer fra nerve-

systemet	 306,780-781,791

	

24
	

Andre symptomer og ubestemte tilstander 	 782-786,788-789,
792-796

	

25
	

Skader og følger av skader som skyldes en ytre årsak 800-999

1) Kode 22 Alle andre sykdommer omfatter følgende 3-sifrede ICD-koder:

210-239, 240-246, 251-279, 286-289, 308-315, 520-530, 577, 630-678,

749, 758-779
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Koder for s ketilfellets art b 18 s kdoms ru erFelt 605) 

Kode 	 Diagnose Kode for syke-
tilfellets art (a)
(se vedlegg 5)

	01	 Tuberkulose ............................................. 	 02

	02	 Andre infeksjonssykdommer 000000000000 OOOOO 0000 OOOOO 00000 	 03

	03	 Ondartede svulster .. . 00000000000000000000000000000000000 	 04

	04	 Sukkersyke 0000000000000000000000000000000000000000000000 	 05

	05	 Anemier .... ............................................. 	 06

	

06 	 NervOse lidelser og symptomer . . . . 00000000000000000000000 	 07,23

	07	 Sykdommer i nervesystemet .. .. ........................... 	 08

	Ill 08 	 Oyesykdommer . ..... 00000000000000000000000000000000000000 	 09

	09	 Øresykdommer 00000040000000000000000000 OOOOO 0 OOOOO 0000000 	 . 10

	10	 Hjerte- og karsykdommer . . . . 00000000000000000000000000000 	 11,12

	11	 Sykdommer i andedrettsorganene ... . . . 00000000000000000000 	 13,14

	

12 	 Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen . . . . . 	 15

	

13 	 Andre sykdommer i fordOyelsesorganene . . 00000000000000000 	 16,17

	

14 	 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene . . . . 00000000000000000 	 18,19

	

15 	 Sykdommer i hud og underhud .... .. • 000000000000000000000 0 	 20

	

16 	 Sykdommer i skjelett-muskelsystemet 000 OOOOO 0000000000000 	 21

	17	 Andre sykdommer og symptomer . ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 	 22,24

	18	 Skader ....................... OOOOOOOOO 000000000000000000 	 25
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Koder for syketilfellets art 	 ).12 sykdoms5rupper (Felt 607) 

Kode Diagnose
	

Kode for syke-
tilfellets art (a)
(se vedlegg 5)

01 	 Nervøse lidelser og symptomer • ..... • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 	 07,23

02 	 Sykdommer i nervesystemet ............................... 	 08

03 	øye- og øresykdommer .................................... 	 09,10

04 	 Hjerte- og karsykdommer ................................. 	 11,12

05 	 Sykdommer i åndedrettsorganene .......................... 	 13,14

06 	 Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen ..... 	 15

07 	 Andre sykdommer i fordOyelsesorganene . . . . . .. • • • • • • • • • • • • 	 16,17

08 	 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .. ..... .............. 	 18,19

09 	 Sykdommer i hud- og underhud ............................ 	 20

10 	 Sykdommer i skjelett-muskelsystemet ..................... 	 21

11 	 Alle andre sykdommer og plager .......................... 	 01-06,22,24

12 	 Skader . • • • • • • • • • • . • . • •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 25

•
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Vedlegg 7

Koder for syketilfellets art (d). ICD-kapitler (Felt 609) 

Kode Diagnose 	 3-sifret ICD-

nummer (Felt 148)

01

- 02

03

04

05

• 06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

1110

Infeksiøse og parasittære sykdommer .. ..... . ... • .. 	 . .

	

... • • . 	 000-136

Svulster ..••••••••••. ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 140-239

Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskifte-

	sykdommer .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••	 240-279

	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer .••••••••••. 	 280-289

	Mentale forstyrrelser ................ ..... ............... 	 290-315

Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene . . • • .. • 	 .

	

..... . • 	 320-389

	Sykdommer i sirkulasjonsorganene .•••••••••••••••••••••••• 	 390-458

	Sykdommer i åndedrettsorganene .................... ..... • . 	 460-519

	Sykdommer i fordøyelsesorganene ...... ..... .............. • 	 520-577

Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .... . • • • • • • • • • • • • • • • •. 	 580-629

	Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng .. • . 	 630-678

	Sykdommer i hud og underhud ....•••••••••••••••••••••••••• 	 680-709

	Sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet .. . • • • .. 	 710-738

	

Medfødte misdannelser ......... ..... ...................... 	 740-759

	Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet .. . . . 	 760-779

Symptomer og ubestemte tilstander .. • . • . •• • . • • • • • • • • • • • • • • 	 780-796

	Ulykker (skader), forgiftninger og vold .. .. • • • • • • • • • • • • • • 	 800-999
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Sykdommer som alltid er regnet som medfødte 
Alle syketilfelle med følgende diagnoser i felt 148 har fått kode 1 for medfødt
i felt 156 og 611, uansett om tilfellet er oppgitt da være medfødt eller ikke:

Diagnose i
felt 148

090 	 Medfødt syfilis

243 	 Medfødt kretinisme

270-273 	 Medfødte stoffskiftesykdommer

282 	 Arvelige hemolytiske sykdommer

310-315	 Oligofreni

330-333	 Arvelige og familiære sykdommer i nervesystemet

343 	 Cerebral parese

740-743 	 Medfødte misdannelser i hjernen, ryggmargen og nervesystemet

744 	 Medfødte misdannelser av øye

745	 Medfødte misdannelser av Ore, ansikt og hals

746 	 Medfødt hjertefeil

747	 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene

748 	 Medfødte misdannelser av åndedrettsorganene

749 	 Ganespalte og hareskår

750-751	 Medfødte misdannelser av fordOyelsesorganene

752	 Medfødte misdannelser av kjønnsorganene

753 	 Medfødte misdannelser av nyre og urinveier

754 	 Medfødt klumpfot

755	 Andre medfødte misdannelser av lemmene

756 	 Andre medfødte misdannelser i skjelett-muskelsystemet

757 	 Medfødte misdannelser av hud, hår og negler

758 	 Andre og uspesifiserte medfødte misdannelser

759 	 Medfødte kromosom-anomalier og andre medfødte syndromer

Sykdommer som er regnet som medfødt bare hvis de er oppgitt a være medfødte 
Syketilfellene med følgende diagnoser i felt 148 har kode 1 i felt 156 og 611 bare
hvis tilfellet er oppgitt 3. være medfødt:

Diagnose i
felt 148

011-019	 Tuberkulose

130	 Toksoplasmose

140-239	 Svulster

250	 Sukkersyke
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251-269, 	 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer
274-279

284	 Aplastisk anemi

286-289 	 Andre blodsykdommer enn anemi

306 	 Ordblindhet

345 	 Epilepsi

370	 Refraksjonsanomalier

373 	 Skjeling

377	 Fargeblindhet

379 	 Blindhet (på ett øye eller begge Øyne)

388-389 	 Dovstumhet, dovhet, nedsatt horsel

500	 Hypertrofi av mandler og adenoid vev

524	 Anomalier i tann-kjeveregionen

550-553	 Brokk

605 	 Fimose og andre forhudsanomalier

e
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Definisjon av varig (kronisk) sykdom (Felt 612) 

Syketilfelle med følgende 3-sifrede 	 Syketilfelle med følgende 3-sifrede

ICD-diagnoser skal alltid renes - 	ICD-diagnoser skal regnes som varige

som varige (kroniske) 	 (kroniske) hvis tilfellet har vart i 6

måneder eller mer:
006

010-019

024

025

030

044

054

070

077

084-087

090-097

102-103

110-117

120-129

130-131

135

140-245

250-258

270-276

279

282-284

286

290-299

300-305

308

310-315

324

330-333

340-351

354

361

364-367

007-008

031

068

079

082-083

089

099

104

132-134

136

246

269

281

285

287-289

306

309

353

355-358

378

381

384

387

427

447

458

510-511

519

527

529-530

536-537

1) Kode 5-9 i felt 615
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(forts.)

369 - 	 560-561

370-377 	 569

379 	 572-573

382-383 	 575-577

385-386 	 580

388-414 	 593

421 	 595 •

423-426 	 597

428-446 	 599

448 	 602

450-457 	 604

490-493 	 607

500 	 611

502-507 	 615-616

• 	 512 	 620-622

514-518 	 625-626

520-521 	 629

523-524 	 633-636

526 	 639

528 	 643

531-535 	 654

542-543 	 675-677

550-553 	 695

562-566 	 702-705

568 	 709

571 	 714-715

574 	 717-718

581-584 	 723

590-592 	 726

594 	 728-733

596 	 780-791

598 	 800-829
850

600-601 	 854

603 	 860-869

605-606 	 870

610 	 872-879

613-614 	 880-884

623-624 	 890-894

627-628 	 900-907

631 	 920-999



659-660

671

6 73-6 74

685

690-694

696

700-701

706-707

712-713

716

720-722

724-725

727

734-738

740-759

792

794

851-853

871

885-887

895-897

64 	 Vedlegg 9
(forts.)
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Beregning av syketilfellets varighet (felt 615 i arkivkatalogen) 

Det er foretatt en tilnærmet beregning av syketilfellets varighet dersom

tilfellet er oppstått fr 14-dagersperioden. FOlgende beregningsmåte er brukt:

1. Dato for begynnelsen av 14-dagersperioden (felt 034) er forst omregnet til

dag nr. i året:

15.09 = 258
	

01.10 = 274
	

01.11 = 305
	

01.12 = 335
	

01.13 = 366 1)

16.09 = 259
	

02.10 = 275
	

02.11 = 306
	

02.12 = 336
	

02.13 = 367

30.09 = 273	 31.10 = 304	 30.11 = 334	 31.12 = 365	 31.13 = 396

2. Dersom sykdommen er oppstått i 1985 for 14-dagersperioden (felt 152>00), er

411 	 dag nr. i Aret satt til midten av den oppgitte måneden:

01 = 15
	

04 = 105
	

07 = 196
	

10 = 288
	

13 = 380 1)

02 = 45
	

05 = 135
	

08 = 227
	

11 = 319

03 = 74
	

06 = 166
	

09 = 258
	

12 = 349

1) Måned 13 er januar 1986.

3. Differansen (d) mellom dag nr. for den måned sykdommen oppsto og dag nr. for

begynnelsen av 14-dagersperioden er beregnet og kode for syketilfellets

varighet er satt i felt 615:

Kode 2 hvis d < 31 dvs. varighet mer enn 2 uker, mindre enn 1 måned

	

" 3	 " 30 < d < 92 dvs. varighet 1 måned til under 3 måneder

	

" 4	 " 91 < d < 184 "	 3 måneder til under 6 måneder

	H  5	 " 183 < d < 366 "	 6 måneder til under 1 år

	" 6	 " d > 365	 1 år til under 5 år

4. For syketilfelle oppstått for 1985 (årstall i felt 154), er det satt

kode 6 hvis felt 154 = 81-84, dvs. varighet 1 år til under 5 år
n 	 7 	it 	n 	i, = 76-80, " 	i,	5 år til under 10 år
it 	8	 "	 "	 it

 < 76,	 10 år eller mer

5. Hvis sykdommen var medfødt, dvs. felt 156.1,	 og personen var fodt i 1985,

ble tiden beregnet fra fødselsmåned og -år (felt 025 og 027) til måned for

begynnelsen av 14-dagersperioden. Koden i felt 615 ble deretter satt til
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kode 2 hvis fødselsmåned . måned for begynnelsen av perioden

If
	

3 hvis differansen mellom måned for begynnelsen av perioden og fødsels-

maned . 1-2

U
	

4 hvis differansen mellom måned for begynnelsen av perioden og fødsels-

måned . 3-5

f f
	

5 hvis fødselsår = 85 og differansen mellom måned for begynnelsen av peri-

oden og fødselsmåned . 6-12

6. For medfødte syketilfelle for personer født i 1984 og tidligere, ble koden

for varighet satt til

kode 6 hvis fødselsår . 81-84

" 	 7 hvis fødselsår . 76-80

71
	

8 hvis fødselsår < 76 eller første individsiffer I felt 029 . 5-7

7 	 Hvis sykdommen oppsto i 14-dagersperioden, dvs. felt 151 . 1, ble også koden

i felt 615 satt lik 1.

•
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