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Forord
Samordnet levekårsundersøkelse, temaroterende 2005 (tverrsnittsundersøkelsen) er den
niende årgangen med datainnsamling i Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt nye opplegg (1996-)
for levekårsrelaterte undersøkelser.
Statistisk sentralbyrås Seksjon for levekårsstatistikk er faglig ansvarlig for undersøkelsen.
Seksjon for intervjuundersøkelser er ansvarlig for datainnsamlingen. Elisabeth Rønning ved
seksjon for levekårsstatistikk og Jorun Ramm ved Seksjon for helsestatistikk har hatt det
faglig ansvaret for undersøkelsen. Ved Seksjon for intervjuundersøkelser har Hanne Cecilie
Hougen hatt hovedansvar for planlegging og gjennomføringen av datainnsamlingen, Thore
Nafstad-Bakke har vært ansvarlig for utvalgstrekningen, samt administrasjon og utsendelse
av de postale selvutfyllingsskjemaene. Berit Svanøe-Hafstad har vært ansvarlig for den
elektroniske behandlingen av data (skjemaprogrammering og filetablering), og Kari Grøholt
for oppfølging av intervjuerne.
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, ved Per Svein Aurdal, har stått for påkobling av
næringskoder. Seksjon for datafangst har stått for den manuelle koding av næring, der det
ikke forelå registeropplysninger, samt av yrke. Ved Avdeling for personstatistikks IT-kontor
har Trond Ydersbond hatt ansvar for kvalitetskontroll og tilrettelegging av filer.
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1

Bakgrunn og formål

Statistisk sentralbyrås Samordnet levekårsundersøkelse, temaroterende (tverrsnittsundersøkelsen) har som hovedmål at den over tid skal dekke alle viktige levekårsområder.
Hovedtemaet i hver undersøkelse roterer etter en tre års syklus (arbeidsforhold i 1996, 2000
og 2003, boforhold, nærmiljø og fritid i 1997, 2001 og 2004 og helse i 1998, 2002 og 2005).
Undersøkelsen er samordnet i den forstand at den er utformet i samarbeid mellom Statistisk
sentralbyrå og de ledende forsknings- og forvaltningsinstitusjoner innen hvert temaområde.
Statistisk sentralbyrås Seksjon for levekårsstatistikk er ansvarlig for utformingen av
spørsmålene som inngår i den internt finansierte delen av tverrsnittsundersøkelsen.
Undersøkelsen er imidlertid lagt opp slik at eksterne oppdragsgivere kan betale for
tilleggsspørsmål. Oppdragsgivere som deltar, kan i tillegg til datafiler med sine egne
spørsmål, i ettertid søke om å få tilgang til Statistisk sentralbyrås spørsmål. Det gjør at
oppdragsgivere som arbeider innenfor det enkelte temafeltet får mulighet til å belyse flere
problemstillinger enn de SSBs spørsmål dekker.
I tillegg til hovedundersøkelsen ble det også gjennomført en tilleggsundersøkelse på oppdrag
fra Sosial- og helsedirektoratet.1
Tabell 1.1 Oversikt over oppdragsgivere og tema:

Oppdragsgiver

Kontaktperson Tema

Sosial- og helsedirektoratet

Kirsti Strand

Sosial- og helsedirektoratet Deltasenteret
Institutt for samfunnsmedisin,
Universitetet i Oslo

Kjersti Skirdal
Tor Iversen

Spørsmål i tilleggsutvalget: Alle spørsmål i
hovedutvalget, unntatt spørsmål om nedsatt
funksjonsevne.
Spørsmål i begge utvalg: Spørsmål om intervjupersonenes barn i alderen 0-5 år.
Hovedutvalget: Tilgjengelighet til valglokale og
stemmegivning.
Begge utvalg: Spørsmål om fastlege og helseforsikring.

1

En tilsvarende tilleggsundersøkelse ble gjennomført i 1998 og i 2002. For dokumentasjon se Roll-Hansen, D.
(1999): Samordnet levekårsundersøkelse 1998 - tverrsnittsundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. Notat 99\40,
Statistisk sentralbyrå, Oslo, og Hougen, H.C. og Gløboden M.A. (2003): Samordnet levekårsundersøkelse 2002
- tverrsnittsundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. Notat 2004\22, Statistisk sentralbyrå, Oslo.
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Nøkkeltall for undersøkelsen

Tabell 2.1 Nøkkeltall for alle utvalg
Hele intervjuundersøkelsen

Antall

Trukket utvalg (personer trukket ut for intervju)

10 000

Avgang (døde, bosatt i utlandet/institusjon )

Prosent

303

Bruttoutvalg

9 697

100

Frafall

2 931

30,2

Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)

6 766

69,8

Hovedutvalget
Trukket utvalg (personer trukket ut for intervju)

5 000

Avgang (døde, bosatt i utlandet/institusjon)

161

Bruttoutvalg

4 839

100

Frafall

1 448

29,9

Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med)

3 391

70,1

Innsamlingsmetode: Telefon- eller besøksintervju
Besøksandel: 17 prosent
Intervjutid: 26 minutter i gjennomsnitt
Feltperiode: 5. oktober 2005–21. mars 2006
Tilleggsutvalg
Trukket utvalg (personer trukket ut for intervju)

5 000

Avgang (døde, bosatt i utlandet/institusjon)

141

Bruttoutvalg

4 858

Frafall

1 483

30,5

Nettoutvalg (personer oppnådd personligintervju med)

3 375

69,5

Bruttoutvalg

9 187

100

Frafall

3 975

Nettoutvalg (personer som har besvart skjema)

5 212

56,7

Både besvart intervju og postalt skjema

4 850

74,7

Bruttoutvalg (intervjupersons barn i alderen 13-15 år)

674

100

Frafall

214

31,8

Nettoutvalg (personer som har besvart skjema)

460

68,2

Innsamlingsmetode: Telefon- eller besøksintervju
Intervjutid: 25 minutter i gjennomsnitt
Feltperiode: 15. november 2005–21. mars 2006
Postalt tillegg

Feltperiode: 25. oktober 2005 – 31. mai 2006
Postalt tillegg intervjupersonens barn i alder 13-15 år

Feltperiode: 1. november 2005 – 15. mai 2006
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Utvalg

Det ble trukket to separate utvalg (hoved- og tilleggsutvalget), hvert med 5000 personer i
alderen 16 år og eldre2. Utvalgene er trukket fra SSBs demografi-/befolkningsdatabase
BEBAS3. Begge utvalg er trukket for besøksintervjuing, og SSBs to trinns utvalgsplan er
derfor benyttet. I denne utvalgsplanen er hele landet inndelt i et sett av utvalgsområder, som
igjen er gruppert i 109 strata. Utvalgsområdene er kommuner eller grupper av kommuner.
Kommuner med lavt innbyggertall er slått sammen med andre kommuner, slik at alle
utvalgsområder har minst 7 prosent av samlet innbyggertall i det stratumet området tilhører. I
en del tilfeller er mindre omegnskommuner til folkerike kommuner slått sammen med den
store kommunen til ett område. Alle kommuner med mer enn 30 000 innbyggere og en del
kommuner med mellom 25 000 og 30 000 innbyggere er tatt ut som egne strata. De andre
utvalgsområdene er stratifisert innen hvert fylke etter næringsstruktur, bosettingstetthet,
sentralitet, pendlings- og handelsmønstre, mediadekning og kommunikasjoner. I første trinn
trekkes et utvalgsområde fra hvert stratum. Utvalgsområder som utgjør egne strata er trukket
ut med 100 prosent sannsynlighet. De resterende er trukket ut med en sannsynlighet
proporsjonal med innbyggertallet i utvalgsområdet. I andre trinn er utvalget av personer
trukket tilfeldig fra de 109 utvalgsområdene. Trekkingen på andre trinn foregår slik at
utvalget er selvveiende når begge trinn ses under ett.
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Datainnsamling

Datainnsamlingen ble gjennomført som kombinasjon av intervju og postalt skjema.
Det ble gjennomført intervju med personer i nettoutvalget for hoved- og tilleggsutvalget i
alderen 16 år og eldre. I tillegg fikk alle personer i alderen 16-79 år i begge (brutto)utvalg,
tilsendt et selvutfyllingsskjema per post (postalt tillegg). Det ble også sendt ut et eget
selvutfyllingsskjema til barn/stebarn i alderen 13-15 år, som intervjuobjektene var blitt
intervjuet om.
4.1 Intervjuundersøkelsen
Intervjuundersøkelsen (for både hoved- og tilleggsutvalget) ble gjennomført som personlig
intervju med en kombinasjon av besøks4- og telefonintervju. I tillegg til intervju om forhold
som gjaldt intervjuobjektet (IO), ble det også stilt spørsmål om IOs barn/stebarn bosatt i
husholdningen i alderen 0-15 år. For barn i alderen 0-5 år ble det stilt spørsmål om alle barn
bosatt i husholdningen, mens for barn og unge i alderen 6-15 år ble det stilt spørsmål om
inntil tre i hver husholdning. I husholdninger med flere enn tre barn ble det stilt spørsmål om
de tre som er født tidligst i måneden5.
I forkant av intervjuundersøkelsen ble det sendt ut et informasjonsbrev6 og en brosjyre7 til
personer i begge utvalgene. Formålet med informasjonsbrevet er å sørge for at de som er
trukket ut blir orientert om undersøkelsesopplegg, tema for undersøkelsen og personvern i
2

Alder ble beregnet per 31.12.2005.
BEBAS er den sentrale demografi-/befolkningsdatabasen i SSB. Denne databasen oppdateres månedlig med
opplysninger fra Skattedirektoratets sentrale folkeregister.
4
Ansikt-til-ansiktsintervju.
5
Jf. lavest dd fra 01-31.
6
Informasjonsbrevene til kvinner og menn var litt ulike. Brevene til kvinnene innholdt følgende tilleggssetning:
"For kvinner som har barn vil det hentes inn opplysninger om mor og barn fra Medisinsk fødselsregister dersom
Datatilsynet godkjenner det." Mens dette selvfølgelig er utelatt i brevet til mennene. Se vedlegg 1
Informasjonsbrev til respondentene.
7
Se vedlegg 2 Brosjyre.
3

7

forkant av intervjuet. Hvis intervjuobjektene ikke har lest brevet før intervjuet, referer
intervjuerne innholdet i brevet før intervjuet starter.
Foresatte til respondenter under 18 år fikk tilsendt et eget orienteringsbrev og brosjyre.8
Personer i begge utvalget fikk sammen med informasjonsbrevet og brosjyren også et
hjelpekortet med svaralternativene til spørsmål H3a og BH3a.9 Ved besøksintervju ble kortet,
der det er oppgitt 59 sykdommer, presentert for respondenten som en hjelp når IO skulle svare
på om han/hun hadde noen av sykdommene. Denne typen hjelpekort er vanlig å benytte i
besøksintervju når et spørsmål har mange svaralternativer, hvis spørsmålene er sensitive eller
de samme svaralternativene gjentas i flere spørsmål.10 Siden det omtalte kortet omfatter så
mange svaralternativer ble det sendt til alle som skulle intervjus. Slik fikk også de som ble
intervjuet per telefon mulighet til å benytte kortet under intervjuet. Hensikten var at
rapporteringen skulle bli så lik som mulig for alle respondenter, samt å minske intervjutiden.
Datainnsamlingen for intervjuundersøkelsen foregikk i perioden 5. oktober 2005 til 21. mars
2006. Intervjuingen av hovedutvalget startet opp 5. oktober, og tilleggsundersøkelsen seks uker
senere. Fordi innsamlingsperioden strakk seg over 6 måneder ble det i desember sendt ut et
påminningsbrev om at undersøkelsen fortsatt pågikk til respondenter som ennå ikke var
kontaktet.11
4.1.1 Svarinngangen
Svarinngangen var noe svakere enn forventet og det ble derfor foretatt frafallsoppfølging i
perioden januar til mars 2006. De som ble valgt ut til å følges opp fikk tilsendt et brev med
forvarsel om ny henvendelse før intervjuerne kontaktet dem.12
Svarinngangen var relativt jevn i hele perioden, med unntak av en nedgang i forbindelse med
jul og nyttår. Figur 1 og 2 viser svarinngangen og hvordan svarprosenten utviklet seg i løpet
av intervjuperioden for henholdsvis hoved- og tilleggsutvalget.

8

Se vedlegg 3 Brev til foresatte.
Se vedlegg 4 Hjelpekortet spørsmål H3a og BH3a.
10
Flere slike kort ble benyttet i denne undersøkelsen i intervjuer som ble gjennomført som besøksintervju. Se
vedlegg 19 Hjelpekort.
11
Se vedlegg 5 Påminningsbrev.
12
Se vedlegg 6 Oppfølgingsbrev.
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Figur 1: Oversikt over svarinngangen for hovedutvalget
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Figur 2: Oversikt over svarinngangen for tilleggsutvalget
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4.1.2 Besøks- og telefonintervju
Intervjuene med personer med mer enn ett barn/stebarn i husholdningen i alderen 6-15 år
skulle fortrinnsvis gjennomføres som besøksintervju. Dette henger først og fremst sammen
med lengden på intervjuet, og at disse respondentene ville få flere spørsmål enn resten av
utvalget. Forventet intervjutid per spørsmålssekvens per barn var estimert til omlag 10
minutter i gjennomsnitt. For intervjuer som overstiger 30 minutter er besøksintervju å
foretrekke. Resten av utvalget skulle intervjues per telefon, men det var anledning til å foreta
besøksintervju.
Som vi ser av tabell 4.1 er andelen gjennomførte besøksintervju høyest blant de eldste, og
laveste blant de i yngste. I aldersgruppen 25-45 år, der det er flest respondenter som ble
intervjuet om barn/stebarn i alderen 6-15 år, er besøksandelen 12 prosent. Vi ser også at det er
omtrent like mange menn som kvinner som gjennomførte intervjuet som besøksintervju.
Tabell 4.1 Andel besøks- og telefonintervju etter kjønn og alder i hovedutvalget. Prosent
I alt Besøksintervju Telefonintervju

N

I alt

100,0

13

87

6 766

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

13
14

87
86

3 401
3 365

Alder
16-25 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og over

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5
12
7
34
54

95
88
93
66
46

951
2 456
2 399
688
272

4.1.3 Intervjuene
Intervjuene foregikk ved hjelp av PC (se kapitel 8). Personene i hovedutvalget fikk alle SSBs
spørsmål, samt oppdragsfinansierte-spørsmål om barn 0-5 år, fastlege, privat helseforsikring
og tilgjengelighet til stemmegivning og valglokale. Personene i tilleggsutvalget fikk et utvalg
av SSB-spørsmålene13, samt spørsmål om kroniske smerter14, samlivsbrudd, fastlege og privat
helseforsikring, flere spørsmål om røyking og om sosial kontakt.15
Intervjutiden var i gjennomsnitt 26 minutt for hovedutvalget og 25 minutter for
tilleggsutvalget.

13

De av SSB-spørsmålene som var utelatt for personene i tilleggsutvalget var spørsmålene alle om nedsatt
funksjonsevne, samt enkelte om bruk av helsetjenester.
14
Smertesekvensen ble både stil til IO og til IOs stebarn/barn i alderen 13-15 år.
15
Se vedlegg 7 Spørreskjema for hovedutvalget og vedlegg 8 Spørreskjema for tilleggsutvalget.
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4.2

Postalt spørreskjema

Personene i alderen 16-79 år i begge utvalg fikk tilsendt et spørreskjema til selvutfylling.
Skjemaet innholdt blant annet spørsmål om psykisk helse, tilfredshet i parforhold,
livshendelser, alkohol- og rusbruk, og spilleavhengighet.16 Utvalget av spørsmål er gjort på
bakgrunn av deres sensitive karakter, og forventningen om at respondentene vil svare mer
oppriktig på slike spørsmål ved selvutfylling.
Datainnsamlingen foregikk i perioden 25. oktober 2005 til 31. mai 2006. Utsending av skjema
foregitt i puljer. De som var blitt intervjuet mottok skjema 2-3 uker etter intervjuet,17 mens de
som ikke hadde latt seg intervjue (frafallet) fikk tilsendt skjemaet cirka 4 uker etter at
intervjuundersøkelsen var avsluttet. De som hadde latt seg intervjue fikk en påminnelse og et
nytt skjema henholdsvis to og fire uker etter første utsending, mens frafallet i
intervjuundersøkelsen kun fikk tilsendt skjema én gang.
En av puljene fikk tilsendt skjema med feiltrykk der spørsmål 1-5, og 24-31 var utelatt. De
243 personene i denne puljen fikk derfor tilsendt et tilleggskjema med disse spørsmålene,
samt et flakslodd. 18 I alt returnerte 188 personer dette skjemaet.
Besvarte skjema ble innregistrert ved seksjon for intervjuundersøkelser, og maskinelt
registrert og verifisert ved seksjon for databearbeiding.
4.3 Postalt spørreskjema til barn i alderen 13-15 år
Datainnsamlingen foregikk i perioden 1. november 2005 – 15. mai 2006. Utvalget besto av
barn/stebarn (13-15 år) i IOs husholdning, som det var intervjuet om i intervjuundersøkelsen.
Skjema og informasjonsbrev ble sendt ut til barnas foresatte. Skjemaet innholdt blant annet
spørsmål om psykisk helse, fysisk aktivitet, alkohol- og rusbruk.19 Også her ble det sendt ut
purrebrev med nytt skjema.20
Besvarte skjema ble sjekket inn ved seksjon for intervjuundersøkelser, og maskinelt registrert
og verifisert ved seksjon for databearbeiding.

5

Frafall

Vi vil aldri kunne få svar fra alle som er trukket ut til en undersøkelse. Av de i alt 10 000 som
var trukket ut til å delta var 303 utenfor målgruppen og ble klassifisert som avgang.21 I tillegg
til avganger er en del som ikke blir med fordi de ikke ønsker å delta, er forhindret fra å delta
eller ikke er mulige å oppnå kontakt med. I intervjuundersøkelsen gjaldt det 2 931 personer,
tilsvarende 30,2 prosent av bruttoutvalget. Tilsvarende det var 3 975 personer av målgruppen
eller 43,3 prosent, som ikke sendte inn det postale tillegget. For barn i alderen 13-15 år
utgjorde frafallet 214 personer, tilsvarende 31,8 prosent av bruttoutvalget. Tabell 2.1 på side 6
16

Se vedlegg 9 Følgebrev: postalt spørreskjema – IO 16-79 år og vedlegg 10 Postalt spørreskjema – IO 16-79
år.
17
Se vedlegg 11 Takke-/påminningskort - IO 16-79 år og vedlegg 12 Purrebrev: postalt spørreskjema – IO 16-79
år.
18
Se vedlegg 13 Følgebrev: postalt ekstraskjema - IO 16-79 år og vedlegg 14 Postalt ekstraskjema - IO 16-79 år.
19
Se vedlegg 15 Følgebrev: postalt spørreskjema – barn 13-15 år og vedlegg 16 Postalt spørreskjema - barn 13-15 år.
20
Se vedlegg 17 Purrebrev: postalt spørreskjema - barn 13-15 år.
21
I denne undersøkelser var dette personer bosatt på institusjon eller i utlandet, samt døde.
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viser hvordan svar, frafall og avganger fordeler seg i hele intervjuundersøkelsen,
hovedutvalget, tilleggsutvalget, det postale tillegget og for barn 13-15 år.
5.1 Intervjuundersøkelsen
Tabell 5.1, 5.2 og 5.3 viser hvordan svarprosent og frafallsårsaker fordeler seg for hele
intervjuundersøkelsen, hovedutvalget, og tilleggsutvalget. Her har vi tatt utgangspunkt i
bruttoutvalget, og ser hvordan svarprosenten og ulike frafallsårsaker varierer med kjønn, alder
og bosted.
Tabell 5.1 Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for hele
intervjuundersøkelsen. Prosent av bruttoutvalg
I alt Intervju

Ønsker Forhindret Ikke
ikke å
truffet
delta

Annet
Antall
frafall personer

I alt

100,0

69,8

20,9

3,4

5,8

0,1

9 697

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

70,0
69,6

20,0
21,7

2,9
4,0

7,1
4,5

0,1
0,2

4 861
4 836

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og over

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

73,1
70,5
71,6
65,4
53,3

16,9
18,9
22,1
25,4
26,9

1,2
2,4
2,0
6,8
18,0

8,5
7,9
4,2
2,3
1,6

0,2
0,2
0
0,1
0,2

1 301
3 485
3 349
1 052
510

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

67,1
70,6
66,9
68,1
72,7
73,8
74,4

19,6
21,9
22,7
24,2
20,3
20,0
16,4

4,1
3,1
3,7
4,1
3,2
1,7
2,5

9,0
4,3
6,3
3,7
3,8
4,4
6,4

0,1
0,3
0,1
0,1
0,3

2 196
807
1 876
1 341
1 671
840
966
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Tabell 5.2 Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget.
Prosent av bruttoutvalg
I alt Intervju

Ønsker Forhindret Ikke
ikke å
truffet
delta

Annet
Antall
frafall personer

I alt

100,0

70,1

21,0

3,6

5,3

0,1

4 839

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

70,5
69,6

20,3
21,6

2,7
4,4

6,4
4,2

0,1
0,2

2 425
2 414

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og eldre

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

75,8
71,8
70,3
65,2
52,6

16,6
18,0
23,2
25,4
28,5

0,6
2,5
2,3
7,4
18,6

6,5
7,6
4,2
1,8
0,4

0,5
0,1
0,2
-

644
1 732
1 699
511
253

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

67,3
70,7
66,8
68,0
74,6
73,0
75,2

19,5
21,7
22,8
24,9
19,7
21,4
16,6

4,4
3,0
4,2
3,6
3,4
2,0
2,4

8,6
4,6
5,8
3,6
2,3
3,7
5,8

0,2
0,4
-

1 099
433
966
647
823
407
464

Tabell 5.3 Svarprosent og frafallsårsaker etter kjønn, alder og landsdel for tilleggsutvalget.
Prosent av bruttoutvalg
I alt Intervju

Ønsker Forhindret Ikke
ikke å
truffet
delta

Annet
Antall
frafall personer

I alt

100,0

69,5

20,7

3,3

6,3

0,2

4 858

Kjønn
Mann
Kvinne

100,0
100,0

69,4
69,5

19,7
21,8

3,0
3,6

7,8
4,9

0,2
0,2

2 436
2 422

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og over

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

70,5
69,2
73,0
65,6
54,1

17,2
19,9
20,9
25,3
25,3

1,8
2,3
1,7
6,3
17,5

10,5
8,3
4,3
2,8
2,7

0,3
0,1
0,4

657
1 753
1 650
541
257

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

66,9
70,6
67,0
68,2
70,9
74,6
73,7

19,8
22,2
22,6
23,5
20,9
18,7
16,1

3,9
3,2
3,2
4,6
2,9
1,4
2,6

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

0,1
0,2
0,1
0,2
0,6

1 097
374
910
694
848
433
502
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Tabell 5.1 viser at 'ønsker ikke å delta' var den langt viktigste årsaken til frafall i
intervjuundersøkelsen, 20,9 prosent. Den nest viktigste årsaken var at man ikke oppnådde
kontakt med intervjuobjektet, andelen 'ikke truffet' var 5,8 prosent. Vi finner det høyeste
frafallet blant personer i alderen 80 år eller eldre, og blant bosatte på 'Østlandet ellers'.
Frafallsgrunnene varierer med alder og landsdel. I de yngste aldersgruppene skyldes en større
andel av frafallet at det ikke er oppnådd kontakt, mens blant de eldste er det flere som ikke
ønsker å delta, eller er forhindret (blant annet på grunn av sykdom). I Oslo og Akershus
skyldes en større andel av frafallet at det ikke er oppnådd kontakt enn i de andre landsdelene.
På 'Østlandet ellers' finner vi den høyeste - og i Nord-Norge den laveste andelen, som 'ikke
ønsker å delta'.
5.2

Postalt spørreskjema

Tabell 5.4 viser hvordan svarprosent og frafall fordeler seg for de som svarte på det postale
spørreskjemaet. Vi har ikke opplysninger om frafallsårsak blant dem som ikke besvarte det
postale tilleggskjemaet. Her har vi tatt utgangspunkt bruttoutvalg, og ser hvordan svarprosent
og frafall varierer med kjønn, alder og bosted. Av tabell 5.4 ser man at frafallet varierer etter
alle kjennetegn og det er størst blant menn, personer bosatt på Østlandet ellers, og unge i
alderen 15-24 år.
Tabell 5.4: Svarprosent og frafall etter kjønn, alder og landsdel for det postale tillegget. Prosent
av bruttoutvalg
I alt

Mottatt
skjema

Frafall

Antall
personer

I alt

100

5 212

3 975

9 187

Kjønn
Mann
Kvinne

100
100

52,7
60,9

47,3
39,1

4 668
4 519

Alder
15-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

100
100
100
100

49,4
54,5
61,6
57,8

50,6
45,5
38,4
42,2

1 301
3 485
3 349
1 052

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

100
100
100
100
100
100
100

55,2
58,6
53,9
54,0
57,3
62,5
62,0

44,8
41,4
46,1
46,0
42,7
37,5
38,0

2 083
771
1 765
1 278
1 575
794
921

5.3

Postalt spørreskjema til barn i alderen 13-15 år

Tabell 5.5 viser hvordan svarprosent og frafall fordeler seg for utvalget av barn i alderen 1315 år etter kjønn. Vi har ikke opplysninger om frafallsårsak blant dem som ikke besvarte
skjemaet. Tabellen viser at det er en større andel jenter enn gutter som har svart.
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Tabell 5: Svarprosent og frafall etter kjønn for barn 13-15 år. Prosent av bruttoutvalg
I alt

Mottatt Frafall Antall
skjema
personer

I alt

100

68,2

38,1

674

Kjønn
Gutt
Jente

100
100

66,9
69,8

33,1
30,2

359
315

6

Utvalgsskjevhet22

Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant
dem som svarte (nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget).
Utvalgsskjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er
skjevt i forhold til andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar mellom
fordelingene i netto- og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti for at
utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker.
Vi kan også snakke om utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er
annerledes i bruttoutvalget enn i populasjonen som undersøkelsen omfatter. Slik
utvalgsskjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen, hvor tilfeldigheter kan føre til at fordelingen
av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik fordelingen i populasjonen
(utvalgsvarians).
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte større oppmerksomhet til avvikene mellom
nettoutvalget og bruttoutvalget enn mellom bruttoutvalget og populasjonen. Avvikene mellom
bruttoutvalget og populasjonen skyldes tilfeldig utvalgsvarians, og en kan forvente at de
personene som trekkes ut i hver befolkningsgruppe ikke skiller seg systematisk fra de som
ikke trekkes ut. Dersom en ønsker å presentere data for et tverrsnitt av det norske folk, vil
grupper som er underrepresentert i bruttoutvalget veie for lite i de samlede resultatene.
Innenfor hver gruppe vil personene som er trukket ut være representative for sin gruppe. Slike
skjevheter er erfaringsmessig små, og vi vil derfor ikke gå nærmere inn på dette. I
sammenlikninger mellom nettoutvalget og bruttoutvalget har man i tillegg en risiko for at de
personene i en befolkningsgruppe som faktisk har deltatt (nettoutvalget), skiller seg
systematisk fra de personene som ikke har deltatt (frafallet).
6.1 Intervjuundersøkelsen
I tabell 6.1 - 6.3 har vi tatt for oss kjennemerkene kjønn, alder og landsdel for hele
intervjuundersøkelsen, hoved-, tilleggsutvalget og sett på fordelingen i bruttoutvalget,
nettoutvalget og blant frafallet, for å se om det er skjevheter. Avvikene i begge utvalgene er
små, og vil i de fleste sammenhenger ikke ha betydning for resultatet av analysene.
Ser vi begge utvalg under ett er det minst avvik mellom netto- og bruttoutvalget når det
gjelder kjønn, mens vi finner noe større forskjeller for kjennemerket landsdel og alder. De
største avvikene gjelder personer i aldergruppen 45-66 år, som er noe overrepresentert i
nettoutvalget, og i aldersgruppen 80 år og eldre, som er noe underrepresentert.

22

Vekter som er lagt på datasettet er ikke beskrevet i dette notatet.

15

Tabell 6.1 Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og differanse mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
på kjønn, alder og landsdel for hele intervjuundersøkelsen. Prosent.
Bruttoutvalg
Totalt

100

Nettoutvalg Frafall Netto - brutto
100

100

Kjønn
Mann
Kvinne

50,1
49,9

50,3
49,7

49,8
50,2

0,2
-0,2

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og eldre

13,4
35,9
34,5
10,8
5,3

14,1
36,3
35,5
10,2
4,0

11,9
35,1
32,4
12,4
8,1

0,7
0,4
1,0
-0,6
-1,3

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

22,6
8,3
19,3
13,8
17,2
8,7
10

21,8
8,4
18,5
13,5
18,0
9,2
10,6

24,6
8,1
21,2
14,6
15,6
7,5
8,4

-0,8
0,1
-0,8
-0,3
0,8
0,5
0,6

9 697

6 766

2 931

Antall personer

Tabell 6.2 Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og differanse mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
på kjønn, alder og landsdel for hovedutvalget. Prosent.
Bruttoutvalg Nettoutvalg Frafall Netto - brutto
Totalt

100

100

100

Kjønn
Mann
Kvinne

50,1
49,9

50,4
49,6

49,4
50,6

0,3
-0,3

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og eldre

13,3
35,8
35,1
10,6
5,2

14,4
36,7
35,2
9,8
3,9

10,8
33,8
34,9
12,3
8,3

1,1
0,9
0,1
-0,8
-1,3

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

22,7
8,9
20,0
13,4
17,0
8,4
9,6

21,8
9,0
19,0
13,0
18,1
8,8
10,3

24,8
8,8
22,2
14,3
14,4
7,6
7,9

-0,9
0,1
-1,0
-0,4
1,1
0,4
0,7

4 839

3 391

1 448

Antall personer
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Tabell 6.3 Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og differanse mellom netto- og bruttoutvalg fordelt
på kjønn, alder og landsdel for tilleggsutvalget. Prosent
Bruttoutvalg
Totalt

100

Nettoutvalg Frafall Netto - brutto
100

100

Kjønn
Mann
Kvinne

50,1
49,9

50,1
49,9

50,2
49,8

0
0

Alder
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år og eldre

13,5
36,1
34,0
11,1
5,3

13,7
35,9
35,7
10,5
4,1

13,1
36,4
30,0
12,5
8,0

0,2
-0,2
1,7
-0,6
-1,2

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

22,6
7,7
18,7
14,3
17,5
8,9
10,3

21,7
7,8
18,1
14,0
17,8
9,6
11,0

24,5
7,4
20,2
14,9
16,7
7,4
8,9

-0,9
0,1
-0,6
-0,3
0,3
0,7
0,7

4 858

3 375

1 483

Antall personer

6.2

Postalt spørreskjema

Tabell 6.4 viser fordelingen av kjennemerkene kjønn, alder og landsdel i bruttoutvalget,
nettoutvalget og blant frafallet for utvalget som mottok det postale tillegget. Vi ser at kvinner er
overrepresentert i forhold til menn i nettoutvalget, og at aldersskjevhetene fra
intervjuundersøkelsen er noe forsterket. De to yngste aldersgruppene er noe underrepresentert,
mens personer i alderen 45-66 år er overrepresentert. Til sammenlikning er avvik noe mindre for
kjennemerket landsdel.
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Tabell 6.4: Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg fordelt på kjønn, alder og landsdel for det postale
tillegget Prosent
Bruttoutvalg
Totalt

100

Frafall

Nettoutvalg

100

Differanse
netto-brutto

100

Kjønn
Mann
Kvinne

50,8
49,2

55,6
44,4

47,2
52,8

-3,6
3,6

Alder
15-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

14,2
37,9
36,5
11,5

16,6
39,9
32,4
11,2

12,3
36,4
39,6
11,7

-1,8
-1,5
3,1
0,2

23
8
19
14
17
9
10

23,5
8,0
20,5
14,8
16,9
7,5
8,8

22,1
8,7
18,2
13,2
17,3
9,5
11,0

-0,6
0,3
-1,0
-0,7
0,2
0,9
0,9

9 187

3 975

5 212

Landsdel
Akershus og Oslo
Hedmark og Oppland
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
Antall personer

6.3

Postalt spørreskjema til barn i alderen 13-15 år

Tabell 6.5 viser fordelingen av kjennemerkene kjønn og landsdel i bruttoutvalget, nettoutvalget
og blant frafallet for utvalget av barn i alderen 13-15 år. Av tabellen viser at det er avvik i
forhold til kjønn når vi sammenlikner netto- og bruttoutvalget. Guttene er overrepresentert i
nettoutvalget mens jentene er underrepresentert.
Tabell 6.5: Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg fordelt på kjønn for barn 13-15 år. Prosent
Bruttoutvalg
Totalt

100

Kjønn
Gutt
Jente

Frafall

Nettoutvalg

100
53,3
46,7

Differanse
netto-brutto

100
52,2
47,8

55,6
44,5

2,3
-2,2

Antall personer

7

Utvalgsvarians

Fordi resultatene bygger på opplysninger om et utvalg av den befolkningen som
undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles
utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å
beregne hvor stor utvalgsvariansen kan ventes å bli.
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Et hyppig brukt mål på usikkerheten i resultatet for et kjennemerke, er standardavviket til den
observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av
tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til det
aktuelle kjennemerket i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er
mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.
Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. Tabell viser
likevel størrelsen på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser
for et utvalg som er trukket etter SSBs utvalgsplan. Av tabellen går det fram at usikkerheten
øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.
Tabell 7.1 Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser.
Antall
observasjoner
25
50
100
200
300
500
1000
1200
1500
2000
2500
3000
3400
4000
5000
6000
6200
6800

5/95
5,4
3,8
2,7
1,9
1,5
1,2
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

10/90
7,5
5,2
3,7
2,6
2,1
1,6
1,2
1,1
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4

15/85
8,9
6,2
4,4
3,1
2,5
2,0
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5

20/80

25/75

10,0
7,0
4,9
3,5
2,8
2,2
1,5
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6

10,8
7,6
5,3
3,8
3,1
2,4
1,7
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6

30/70
11,5
8,0
5,6
4,0
3,2
2,5
1,8
1,6
1,4
1,3
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7

35/65
11,9
8,3
5,9
4,1
3,4
2,6
1,8
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7

40/60
12,2
8,6
6,0
4,3
3,5
2,7
1,9
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7

50/50
12,5
8,7
6,2
4,3
3,5
2,7
1,9
1,8
1,6
1,4
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7

Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne et intervall som med en bestemt
sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi ville ha fått
dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller
kalles konfidensintervaller hvis de er konstruert på en bestemt måte: La M være den
beregnede størrelsen og S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet med
grensene (M-2S) og (M+2S), vil med omtrent 95 prosents sannsynlighet inneholde den sanne
verdien.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 5 for å finne konfidensintervaller:
Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 1,0 når antall observasjoner er
3 000. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 2 x 1,0. Det vil si at
intervallet som strekker seg fra 68 til 72 prosent med 95 prosent sannsynlighet inneholder den
tallstørrelsen en ville fått om hele befolkningen hadde vært med i undersøkelsen.
Konfidensintervall kan konstrueres for ulike sikkerhetsnivå. Et konfidensintervall med
grensene (M+S) og (M-S) vil med 68 prosent sannsynlighet inneholde populasjonens sanne
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verdi. Et konfidensintervall med grensene (M+2,6S) og (M-2,6S) vil med 99 prosent
sannsynlighet inneholde populasjonens sanne verdi.
Ofte er det ønskelig å sammenlikne prosenttall for flere grupper. Når to usikre tall
sammenliknes, vil usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis bli større enn
usikkerheten knyttet til hvert enkelt tall. Standardavviket til forskjeller mellom to prosenttall
er lik kvadratroten av summen av kvadratene av standardavvikene til enkelttallene. Når en har
anslag for standardavviket til slike forskjeller, kan en konstruere konfidensintervall for den
sanne verdi på samme måte som beskrevet ovenfor.

8

PC-assistert intervjuing, innsamlingsfeil og bearbeidingsfeil

I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar
som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen.
Datainnsamlingen i intervjuundersøkelsen foregikk ved hjelp av PC. CAI-baserte
undersøkelser (computer assisted interviewing) foregår på den måten at intervjuerne benytter
PC under intervjuet, leser opp spørsmålene fra dataskjermen og registrerer svarene direkte.
En viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at alle hopp i spørreskjemaet
programmeres på forhånd, og vi kan dermed redusere faren for at intervjuerne stiller feil
spørsmål til feil personer. En så komplisert oppbygd intervjuundersøkelse som
levekårsundersøkelsen hadde det vært vanskelig å gjennomføre med bruk av papirskjema, da
manuell administrasjon av ulike undergrupper og svarruter i skjemaet kunne skapt usikkerhet
med hensyn til svarkvaliteten.
Samtidig ligger det farer i det at hoppene programmeres på forhånd. Eventuelle feil i
programmeringen blir gjennomgående, og kan føre til at spørsmål blir verdiløse. En enkelt
programmeringsfeil kan også føre til at et eller flere spørsmål ikke måler det som var
intendert. I denne undersøkelsen ble det ikke oppdaget slike feil.
En annen fordel med PC-assistert intervjuing, er mulighetene for å tilpasse ordlyden i
spørsmålene avhengig av intervjupersonenes situasjon eller svar på tidligere spørsmål. Typisk
bruk av slike tilpasninger er at det riktige ordet blir stående i spørsmålsformuleringene i stedet
for at spørsmålene inneholder skråstreker eller omskrivinger (han/hun, du/dere,
ektefelle/samboer, du/noen i husholdningen, navn på barnet det intervjues om istedenfor ’barn
1’, ’barn 2’ osv.). Dette gir intervjusituasjonen et mer personlig preg.
Endelig gir PC-assistert intervjuing mulighet for direkte kontroll av svarkonsistens mellom
ulike spørsmål. For hvert spørsmål er det lagt inn grenser for gyldige verdier. I tillegg er det
bygget inn et omfattende feilmeldingssystem dersom intervjueren taster inn et svar som er
inkonsistent i forhold til tidligere svar. Slike svarkontroller er lagt inn på to nivå. En del
feilmeldinger er absolutte, og kan ikke overstyres. Dette kan brukes f.eks. ved aldersgrenser.
Andre ganger legges det inn advarsler som intervjuerne kan velge å se bort fra. I denne
undersøkelsen er disse typene kontroller blant annet blitt brukt for kontroll av svarkonsistens
mellom spørsmål i sekvensene om bruk av helsetjenester og husholdningskartleggingen.
De overnevnte sidene ved PC-assistert intervjuing bidrar til å fremme økt datakvalitet.
Innsamlingsfeil som skyldes intervjuerens feilregistreringer blir langt mindre enn ved bruk av
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papirskjema. Vi unngår registrering av ugyldige verdier og vi oppnår et redusert frafall på
enkeltspørsmål ved at mulighetene for hoppfeil reduseres.
Innsamlingsfeil kan også komme av at intervjupersonen avgir feil svar. Det kan skyldes
vansker med å huske forhold tilbake i tid eller kan gjøre rede for detaljer i kompliserte
forhold. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en
regne med å få en del feilaktige svar. Det kan også skyldes at spørsmål blir misforstått. I
denne undersøkelsen ser det ut til at enkelte respondenter har misoppfattet spørsmål om
nedsatt funksjonsevne knyttet til syn (H20), hørsel (spørsmål H21) og bevegelse (spørsmål
H22a og H22b).23
Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige.
Intervjupersonene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som ligger til
grunn for svaret kan også bli påvirket av hva intervjupersonen oppfatter som sosialt ønskelig.
Opplysninger om forhold knyttet til helse, og da kanskje spesielt psykisk helse, vil av noen
oppleves som sensitive opplysninger. Dette kan bety at for eksempel kartleggingen av enkelte
sykdommer i spørsmål H2-H4 blir underrapporter i levekårsundersøkelsene.
Det kan også virke inn ved bruk av andre innsamlingsmetoder, for eksempel selvutfyllingsskjema. I denne undersøkelsen kan dette være tilfelle for flere spørsmål i det postale skjemaet,
for eksempel spørsmålene om psykisk helse, alkohol- og rusbruk, samt spilleavhengighet.
Bearbeidingsfeil er avvik mellom den verdien som registreres inn og den verdien som til slutt
rapporteres ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avledninger (omkodinger).

23

Svaret ’Nei’ på disse spørsmålene indikerer henholdsvis sterkt nedsatt syn, hørsel eller at man har store og
bevegelsesvansker. Langt flere respondenter oppgir slike vansker i denne undersøkelsen enn i tilsvarende
undersøkelser i 2002 og i 1995. Det er grunn til å tro at måten spørsmålene er formulert på gjør at de kan
misforstås. Svarene til respondenter som har svart at de har sterkt nedsatt syn/hørsel/store bevegelsesvansker er
kontrollert opp mot andre opplysninger som kartlegges i undersøkelsen (blant annet sykdomskartlegging spørsmål
H2_H4 og alder). Justeringene i datamaterialet knyttet til feilrapporteringen, dokumenteres i dokumentasjonen
som følger datafilene.
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Vedlegg 1
K

Oslo, september 2005
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse
I perioden oktober 2005 til februar 2006 vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kontakte deg i
forbindelse med vår årlige undersøkelse om levekår i Norge. Du er en av 10 000 som er trukket ut til å delta.
Utvalget er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, og representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16 år
og eldre. Temaene for årets undersøkelse er helse og omsorg. Vi ønsker å stille spørsmål om din helsetilstand. Dersom du har barn, vil vi også spørre om deres helse. Undersøkelsen består av to deler: den første delen er et personlig intervju med en av våre intervjuere, mens den andre delen er et skjema du skal fylle ut selv.
Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent av
Datatilsynet. Ved telefonintervju kan intervjueren fortelle deg hvordan du får bekreftet at han/hun arbeider for
Statistisk sentralbyrå. Ved besøk viser intervjueren alltid legitimasjonskort. Intervjuerne og alle andre som
arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke
deg fra undersøkelsen. For at vi skal få gode resultater er det imidlertid avgjørende at dere som er trukket ut
deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av svarene vi får, vil vi også hente inn opplysninger fra
Statistisk sentralbyrås utdannings-, skatte- og inntektsregistre og arbeidsmarkedsregister. Registrene
inneholder blant annet opplysninger om utdanning, inntekt, formue, trygder, stønader og arbeidssted. Det vil
også bli koblet på opplysninger om din fastlege. For kvinner som har barn vil det hentes inn opplysninger
om mor og barn fra Medisinsk fødselsregister dersom Datatilsynet godkjenner det. De som foretar
registerkoplingene, får ikke vite hvilke personer opplysningene gjelder. Senest to år etter at datainnsamlingen
er avsluttet fjernes alle navn og adresser fra datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et
kodenummer som gjør det mulig å se svarene i sammenheng med opplysninger i registrene. Vi vil aldri
offentliggjøre eller formidle videre hva den enkelte har svart.
Du finner flere opplysninger om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren. Dersom du har spørsmål om
undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en e-post til levekaar@ssb.no. Generelle
spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt personvernombud. Det er fint

om du har det vedlagte 'kortet' tilgjengelig under intervjuet.
Alle som svarer i undersøkelsen er med i trekningen av ti gavekort på 1 000 og to på 10 000 kroner.

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, september 2005
Saksbehandlar: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005 - Helse
I perioden oktober 2005 til februar 2006 vil ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) kontakte deg i
samband med den årlege undersøkinga vi har om levekår i Noreg. Du er ein av 10 000 som er trekte ut til å
vere med. Utvalet er trekt tilfeldig frå Folkeregistret, og representerer eit spegelbilete av befolkninga frå 16 år
og oppover. Tema for undersøkinga i år er helse og omsorg. Vi ønskjer å stille spørsmål om din
helsetilstand. Dersom du har barn, vil vi òg spørje om deira helse. Undersøkinga er todelt: den første delen
er eit personleg intervju med ein intervjuar, og den andre delen er eit skjema du skal fylle ut sjølv.
Undersøkinga gjennomfører vi etter lovpålagde reglar og SSB har utnemnd eit eige personvernombod,
godkjent av Datatilsynet. Ved telefonintervju kan intervjuaren fortelje deg korleis du får stadfesta at han/ho
arbeider for Statistisk sentralbyrå. Ved besøk viser intervjuaren alltid legitimasjonskort. Intervjuarane og alle
andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst
trekkje deg frå undersøkinga. Men for at vi skal få gode resultat er det avgjerande at de som er trekte ut deltek.
Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan.

For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi òg hente inn opplysningar frå
Statistisk sentralbyrå sine register for utdanning, skatt, inntekt og arbeidsmarknad. Dei inneheld blant
anna opplysningar om utdanning, inntekt, formue, trygder, stønader og arbeidsstad. Vidare vil vi kopla på
opplysningar om din fastlege. For kvinner som har barn, vil det hentast inn opplysningar om mor og barn
frå Medisinsk fødselsregister, dersom Datatilsynet godkjenner det. Dei som koplar registra, får ikkje vite
kven opplysningane gjeld. Seinast to år etter at datainnsamlinga er ferdig vil vi fjerne alle namn og
adresser frå datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstatta med eit kodenummer som gjer det mogleg
å sjå svara i samanhang med opplysningar i registra. Vi vil aldri offentleggjere eller formidle vidare kva
den enkelte har svart.
Du finn fleire opplysningar om undersøkinga i den vedlagde brosjyren. Har du spørsmål om undersøkinga,
kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein e-post til levekaar@ssb.no. Generelle spørsmål
vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til vårt personvernombod. Det er fint om du har

det vedlagde 'kortet' for hand under intervjuet.
Alle som svarer i undersøkinga er med i trekninga av ti gåvekort på 1 000 og to på 10 000 kroner.

Med venleg helsing

Øystein Olsen
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, september 2005
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse
I perioden oktober 2005 til februar 2006 vil en intervjuer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kontakte deg i forbindelse med vår årlige undersøkelse om levekår i Norge. Du er en av 10 000 som er trukket ut til å delta.
Utvalget er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, og representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16 år
og eldre. Temaene for årets undersøkelse er helse og omsorg. Vi ønsker å stille spørsmål om din helsetilstand. Dersom du har barn, vil vi også spørre om deres helse. Undersøkelsen består av to deler: den første delen er et personlig intervju med en av våre intervjuere, mens den andre delen er et skjema du skal fylle ut selv.
Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent av
Datatilsynet. Ved telefonintervju kan intervjueren fortelle deg hvordan du får bekreftet at han/hun arbeider for
Statistisk sentralbyrå. Ved besøk viser intervjueren alltid legitimasjonskort. Intervjuerne og alle andre som
arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke
deg fra undersøkelsen. For at vi skal få gode resultater er det imidlertid avgjørende at dere som er trukket ut
deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av svarene vi får, vil vi også hente inn opplysninger fra
Statistisk sentralbyrås utdannings-, skatte- og inntektsregistre og arbeidsmarkedsregister. Registrene
inneholder blant annet opplysninger om utdanning, inntekt, formue, trygder, stønader og arbeidssted. Det vil
også bli koblet på opplysninger om din fastlege. De som foretar registerkoplingene, får ikke vite hvilke
personer opplysningene gjelder. Senest to år etter at datainnsamlingen er avsluttet fjernes alle navn og adresser
fra datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i
sammenheng med opplysninger i registrene. Vi vil aldri offentliggjøre eller formidle videre hva den enkelte
har svart.
Du finner flere opplysninger om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren. Dersom du har spørsmål om
undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en e-post til levekaar@ssb.no. Generelle
spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt personvernombud. Det er fint

om du har det vedlagte 'kortet' tilgjengelig under intervjuet.
Alle som svarer i undersøkelsen er med i trekningen av ti gavekort på 1 000 og to på 10 000 kroner.

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, september 2005
Saksbehandlar: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005 - Helse
I perioden oktober 2005 til februar 2006 vil ein intervjuar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) kontakte deg i
samband med den årlege undersøkinga vi har om levekår i Noreg. Du er ein av 10 000 som er trekte ut til å
vere med. Utvalet er trekt tilfeldig frå Folkeregistret, og representerer eit spegelbilete av befolkninga frå 16 år
og oppover. Tema for undersøkinga i år er helse og omsorg. Vi ønskjer å stille spørsmål om din helsetilstand. Dersom du har barn, vil vi òg spørje om deira helse. Undersøkinga er todelt: den første delen er eit
personleg intervju med ein intervjuar, og den andre delen er eit skjema du skal fylle ut sjølv.
Ved telefonintervju kan intervjuaren fortelje deg korleis du får stadfesta at han/ho arbeider for Statistisk
sentralbyrå. Ved besøk viser intervjuaren alltid legitimasjonskort. Intervjuarane og alle andre som arbeider
i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå
undersøkinga. Men for at vi skal få gode resultat er det avgjerande at de som er trekte ut deltek. Vi kan ikkje
erstatte deg med ein annan.
Undersøkinga gjennomfører vi etter lovpålagde reglar og SSB har utnemnd eit eige personvernombod,
godkjent av Datatilsynet. For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi òg
hente inn opplysningar frå Statistisk sentralbyrå sine register for utdanning, skatt, inntekt og
arbeidsmarknad. Dei inneheld blant anna opplysningar om utdanning, inntekt, formue, trygder, stønader
og arbeidsstad. Vidare vil vi kopla på opplysningar om din fastlege. Dei som koplar registra, får ikkje
vite kven opplysningane gjeld. Seinast to år etter at datainnsamlinga er ferdig vil vi fjerne alle namn og
adresser frå datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstatta med eit kodenummer som gjer det mogleg
å sjå svara i samanhang med opplysningar i registra. Vi vil aldri offentleggjere eller formidle vidare kva
den enkelte har svart.
Du finn fleire opplysningar om undersøkinga i den vedlagde brosjyren. Har du spørsmål om undersøkinga,
kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein e-post til levekaar@ssb.no. Generelle spørsmål
vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til vårt personvernombod. Det er fint om du har

det vedlagde 'kortet' for hand under intervjuet.
Alle som svarer i undersøkinga er med i trekninga av ti gåvekort på 1 000 og to på 10 000 kroner.

Med venleg helsing

Øystein Olsen
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Vedlegg 2

Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for offisiell statistikk
i Norge. Det er vår oppgave å gi allmennheten, næringslivet
og myndighetene kunnskap om samfunnets struktur,
utvikling og virkemåte gjennom statistikk og analyse. Det er
et krav at denne statistikken må utarbeides på et uavhengig
grunnlag, ha høy kvalitet og spres som et felles gode for
samfunnet. På vår hjemmeside www.ssb.no finner du mer
om Statistisk sentralbyrå og våre ulike statistikker.

Seksjon for intervjuundersøkelser
Seksjonen er ansvarlig for gjennomføringen av Statistisk
sentralbyrås intervjuundersøkelser. Datainnsamlingen vår
foregår ved hjelp av besøksintervju, telefonintervju eller
postskjema.

Levekårsundersøkelsen

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om
undersøkelsen kan du ringe grønt nummer 800 83 028
eller sende en e-post til levekaar@ssb.no.

– følger
utviklingen
i samfunnet

Statistisk sentralbyrå
Seksjon for intervjuundersøkelse
Kongens gate 7
Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo
Telefon: 21 09 46 67
Telefaks: 21 09 49 89

Foto: Siri Boquist

www.ssb.no
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Levekårsundersøkelsen – følger utviklingen i
samfunnet

Statistikken brukes i...

Hvert år gjennomfører Statistisk sentralbyrå undersøkelser
om folks levekår. Disse undersøkelsene gir nyttig kunnskap om hvordan folks levekår er i dag og om utviklingen
over tid.

•
•
•
•
•
•

Hva handler undersøkelsen om?

Slik gjennomføres levekårsundersøkelsen

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse dekker ulike
tema. I år kartlegger vi helsetilstanden i befolkningen.
Formålet er å sammenlikne viktige levekårsområder for
ulike grupper i samfunnet.

offisiell statistikk og levekårsanalyser
departementers planleggings- og utredningsarbeid
stortingets og kommunestyrers beslutningsprosesser
forskning og undervisning
folkeopplysning
artikler og reportasjer i mediene

Statistisk sentralbyrå har lokale intervjuere over hele
landet. En av dem vil ta kontakt med deg for å avtale et
intervju. Spørsmål gjelder din helse og bruk av helsetjenester. Har du barn under 16 år, vil vi også stille spørsmål
om barnets/barnas helsetilstand.

Hva får vi svar på?
Undersøkelsen gir blant annet svar på spørsmål hvordan
vi vurderer vår egen helse, hvilke helsetjenester vi benytter
i løpet av et år og hvilke sykdommer, skader eller lidelser
vi har. Her er noen eksempler:

Hvorfor kontakter vi deg?
Vi kontakter deg fordi du er trukket ut til å delta i årets
undersøkelse. Fordi vi ikke kan intervjue alle i Norge,
trekker vi et representativt utvalg av befolkningen.
Resultatene sier da noe om forholdene for hele befolkningen, selv om vi bare spør personene i utvalget.

Hvor mange...
• vurderer egen helse som meget god?
• har varige sykdommer, skader eller lidelser?
• er blitt påført en skade som følge et uhell eller
en ulykke?
• har vært i kontakt med lege de siste 12
månedene?
• har nervøse lidelser?
• mosjonerer eller trener en gang i uka eller mer?
• hvor mange røyker daglig?

Hvorfor er det viktig å delta?
Det er viktig at du deltar siden vi ikke har mulighet til å
erstatte deg med en annen person. Hver enkelt i utvalget
representerer en større gruppe mennesker. For at alle
grupper skal telle med, er det viktig at dere som er
trukket ut svarer. Hvis ikke, kan statistikken gi et skjevt
bilde av virkeligheten. Dersom mange i en aldersgruppe,
f.eks. eldre, ikke svarer, får vi mindre sikre opplysninger
om hvordan de har det. På samme måte kan vi få et skjevt
bilde av hele befolkningens helse, hvis mange av dem
som bor i de største byene ikke svarer.

Hva skal undersøkelsen brukes til?
Opplysningene som samles inn gjennom levekårsundersøkelsen brukes til å utarbeide statistikk.

Statistisk sentralbyrå ivaretar personvernet
Levekårsstatistikken som lages på grunnlag av
undersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget
om det norske samfunn, og brukes som grunnlag for
politiske beslutninger som virker tilbake på folks hverdag.

Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler. Alle
som jobber i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil
aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hva den
enkelte har svart på undersøkelsen. Statistisk sentralbyrå
er underlagt kontroll både fra vårt eget personvernombud
og datatilsynet. Har du spørsmål om personvern, kan du
kontakte SSBs personverombud på tlf. 21 09 00 00 eller
e-post personvernombudet@ssb.no.

28

Vedlegg 3

Oslo, september 2005
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse
Statistisk sentralbyrå gjennomfører i perioden oktober 2005 til februar 2006 vår årlige undersøkelse om
levekår i Norge. Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg fra hele landet på 10 000 personer. En
sønn/datter i din husholdning er kommet med i utvalget. Han/hun får et eget brev om undersøkelsen.
En av våre intervjuere vil ta kontakt for å be om et intervju. Det er frivillig å delta, og man kan når som
helst trekke seg fra undersøkelsen. For at vi skal få gode resultater er det imidlertid viktig at de som er trukket
ut blir med. Vi kan ikke erstatte de som er kommet med i utvalget med andre.
Årets undersøkelse dreier seg i hovedsak om helse. Undersøkelsen består av to deler: den første delen
er et personlig intervju med en av våre intervjuere, mens den andre delen er et selvutfyllingsskjema.

Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent
av Datatilsynet. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt.
For å gjøre intervjuet kortere og for å øke utbyttet av svarene vi får, vil vi også hente inn opplysninger fra
Statistisk sentralbyrås utdannings-, skatte- og inntektsregistre arbeidsmarkedsregister. I tillegg samles det
inn opplysninger om fastlegen. De som foretar registerkoplingene, får ikke vite hvilke personer
opplysningene gjelder. Senest to år etter at datainnsamlingen er avsluttet fjernes alle navn og adresser fra
datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer som gjør det mulig å se svarene i
sammenheng med opplysninger i registrene. Vi vil aldri offentliggjøre eller formidle videre hva den
enkelte har svart.
Du finner flere opplysninger om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren. Dersom du har spørsmål om
undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en e-post til levekaar@ssb.no.
Alle som svarer i undersøkelsen er med i trekningen av ti gavekort på 1 000 og to på 10 000 kroner.

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, september 2005
Saksbehandlar: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005 - Helse
Statistisk sentralbyrå gjennomfører i perioden oktober 2005 til februar 2006 vår årlege undersøking om
levekår i Noreg. Til undersøkinga er det trekt eit tilfeldig utval frå hele landet på 10 000 personar. Ein
son/ei dotter i ditt hushald er komen med i utvalet. Han/ho får eit eige brev om undersøkinga. Ein av
våre intervjuarar vil ta kontakt for å be om eit intervju. Det er frivillig å delta, og ein kan når som helst
trekkje seg frå undersøkinga. Men for at vi skal få gode resultat, er det viktig at dei som er trekte ut blir med.
Vi kan ikkje erstatte dei som er komne med i utvalet med andre.
I år dreier undersøkinga seg i hovudsak om helse. Undersøkinga består av to deler: den første delen
er eit personleg intervju med ein intervjuar, medan den andre delen er eit skjema dei uttrekte skal fylle
ut sjølve.

Undersøkinga gjennomførest etter lovpålagde reglar og SSB har utnemnt eige personvernombod,
godkjent av Datatilsynet. Intervjuarane og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt.
For å gjere intervjuet kortare og for å auke utbyttet av svara vi får, vil vi òg hente inn opplysningar frå
Statistisk sentralbyrå sine register for utdanning, skatt, inntekt og arbeidsmarknad. I tillegg samlest det
inn opplysningar om fastlegen. Dei som gjer registerkoplingane, får ikkje vite kven opplysningane gjeld.
Seinast to år etter at datainnsamlinga er ferdig, fjernest alle namn og adresser frå datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstatta med eit kodenummer som gjer det mogleg å sjå svara i samanhang med
opplysningar i registra. Vi vil aldri offentleggjere eller formidle vidare kva den enkelte har svart.
Du finn fleire opplysningar om undersøkinga i den vedlagde brosjyren. Dersom du har spørsmål om
undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein e-post til levekaar@ssb.no.
Alle som svarer i undersøkinga er med i trekninga av ti gåvekort på 1 000 og to på 10 000 kroner.

Med venleg helsing

Øystein Olsen
adm. direktør

Ole Sandvik
seksjonssjef
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• Epilepsi
• Multippel sklerose, MS
• Svekket syn selv ved
bruk av briller
• Grønn stær
• Grå stær

• Nervøse lidelser
• Spiseforstyrrelser

• Blodfattig, anemi
• Annen sykdom i blodet
eller i de bloddannende
organer

• Migrene, ofte sterk
hodepine

• Sukkersyke, diabetes
• Lavt stoffskifte, struma
• Annen hormonsykdom,
ernærings- eller
stoffskiftesykdom

• Eksem
• Allergiske
hudsykdommer
• Psoriasis
• Annen sykdom i hud
eller underhud

Høyt blodtrykk
Åreknuter
Annen hjertesykdom
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Dårlig blodomløp i armer
eller ben
Kronisk bihulebetennelse
Kronisk bronkitt
Emfysem
Lungebetennelse
Astma
Høysnue/pollenallergi
Annen sykdom i
åndedrettsorganene

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Revmatisme
Leddgikt
Slitasjegikt
Isjias
Nakkesleng, whiplash
Muskelsmerter,
fibromyalgi
• Hevelse eller smerter i
ledd

•
•
•
•
•
•

• Sykdom i prostata (hos
menn)
• Nyresten
• Urinlekkasje,
inkontinens, vansker med
å holde på vannet
• Annen sykdom i urineller kjønnsorganene

• Døvhet, nedsatt hørsel
selv ved bruk av
høreapparat
• Parkinsons sykdom
• Annen sykdom i
sanseorganene
• Annen sykdom i hjernen
eller i nervene i kroppen

• Svulster, kreft

• Medfødte misdannelser
• Lårhalsbrudd
• Følger etter andre
ulykkestilfelle, skader

• Lammelser, muskelsvinn
som ikke skyldes
hjerneslag
• Benskjørhet, osteoporose
• Annen sykdom i skjelett,
muskelsystemet eller
bindevevet

Bekkenløsning
Magesår
Brokk
Sykdom i lever og
galleblære eller
galleveier, gallesten
• Annen sykdom i
fordøyelsesorganene

•
•
•
•

Vedlegg 4
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TA VARE PÅ DETTE KORTET. DU
KAN FÅ BRUK FOR DET UNDER
INTERVJUET

Vedlegg 5

«NAVN_»
«NAVN2_»
«ADRESSE_»
«POSTNR_» «POSTSTED_»

«IO_NR_»

Oslo, januar 2006
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen om helse er ikke avsluttet
Høsten 2005 sendte vi deg et brev om at du var trukket ut til Levekårsundersøkelsen 2005. Nå vil
vi bare gjøre oppmerksom på at undersøkelsen fortsatt pågår, og håper du er villig til å delta når
en av våre intervjuere kontakter deg. Undersøkelsen fortsetter til medio februar.
Temaene for årets undersøkelse er helse og omsorg. Vi ønsker å stille spørsmål om din helsetilstand. Dersom du har barn, vil vi også spørre om deres helse. Undersøkelsen består av to deler:
den første delen er et personlig intervju med en av våre intervjuere, mens den andre delen er et
skjema du skal fylle ut selv.
Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler, og vi er underlagt kontroll både fra
Datatilsynet og vårt eget personvernombud. Intervjuerne og alle andre som arbeider i
Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke
deg fra undersøkelsen, men for at vi skal få gode resultater er det viktig at dere som er trukket ut
blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
Dersom du har telefon som ikke er registrert på deg eller eventuell ektefelle, er vi takknemlige
dersom du ringer grønt nr. 800 83 028 og opplyser hvilket telefonnummer vi kan nå deg på eller
skriver en e-post til levekaar@ssb.no. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte
oss på samme telefonnummer/e-postadresse.
Vi håper du vil svare!
Med vennlig hilsen

Ole Sandvik
seksjonssjef
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«NAVN_»
«NAVN2_»
«ADRESSE_»
«POSTNR_» «POSTSTED_»

«IO_NR_»

Oslo, januar 2006
Sakshandsamar: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga om helse er ikkje avslutta
Hausten 2005 sende vi deg eit brev om at du var trekt ut til Levekårsundersøkinga 2005. Vi vil
berre gjere merksame på at undersøkinga framleis held fram, og vonar du blir med når ein av våre
intervjuarar kontaktar deg. Undersøkinga held fram til medio februar.
Tema for undersøkinga i år er helse og omsorg. Vi ønskjer å stille spørsmål om din
helsetilstand. Dersom du har barn, vil vi òg spørje om deira helse. Undersøkinga er todelt: den
første delen er eit personleg intervju med ein intervjuar, og den andre delen er eit skjema du skal
fylle ut sjølv.
Undersøkinga blir gjennomført etter lovpålagde reglar, og vi er underlagd kontroll frå både
Datatilsynet og vårt eige personvernombod. Intervjuarane og alle andre som arbeider i
Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå
undersøkinga, men for at vi skal få gode resultat er det viktig at dei som er trekte ut, blir med. Vi
kan ikkje erstatte deg med ein annan.
Dersom du har telefon som ikkje er registrert på deg eller eventuell ektefelle, er vi takksame om
du ringjer grønt nr. 80083128 og opplyser kva telefonnummer vi kan nå deg på eller skriver ein epost til levekaar@ssb.no. Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du og kontakte oss på
same telenummer/e-postadresse.
Vi vonar du vil svare!
Med venleg helsing

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Vedlegg 6

«Navn»
«Adresse»
«PostNr» «Poststed»

Oslo, mars 2006
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse
Du har tidligere blitt kontaktet om deltakelse i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse. Vi ønsker nå
å gi deg litt mer informasjon om undersøkelsen, og håper at du dermed får lyst til å være med når en av
våre intervjuere kontakter deg igjen om noen dager.
Levekårsundersøkelsen har som formål å samle inn viktig informasjon om befolkningens helsetilstand.
Spørsmål gjelder din helse og bruk av helsetjenester. Har du barn under 16 år vil vi også stille spørsmål
om barnets/barnas helsetilstand. Svarene vi får, gir kunnskap om folks helse, og hva som gjør at noen har
det bedre eller dårligere helse enn andre. Helsestatistikken som lages på grunnlag av undersøkelsen, er
derfor en viktig del av kunnskapsgrunnlaget om det norske samfunn, og brukes som grunnlag for politiske
beslutninger som virker tilbake på folks hverdag.
Det er viktig at vi har med like mange kvinner og menn, like mange fra alle aldersgrupper og fra
ulike deler av landet. Dersom det er mange i noen av disse gruppene som ikke blir med, kan
undersøkelsen gi en feil framstilling av helsetilstanden i den norske befolkningen.
Vi gjentar at det er frivillig å delta, men vi håper at du har lyst til å være med slik at vår framstilling av
levekårene i Norge blir best mulig. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du ringe oss gratis på
telefonnummer 800 83 028, eller sende en e-post til levekaar@ssb.no. Du kan også spørre intervjueren
som kontakter deg.
Alle som deltar, er med i trekningen av to gavekort på kr 10 000,- og ti på kr 1 000,-.
Med vennlig hilsen

Dagfinn Sve

fungerende fagdirektør
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«Navn»
«Adresse»
«PostNr» «Poststed»

Oslo, mars 2006
Sakshandsamar: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkingar

Undersøkinga om levekår 2005 - helse
Du har tidlegare vorte kontakta om deltaking i Statistisk sentralbyrå si undersøking om levekår. Vi
ønskjer no å gi deg litt meir informasjon om undersøkinga, og vonar at du dermed får lyst til å vere med
når ein av intervjuarane våre tek kontakt med deg att om nokre dagar.
Undersøkinga om levekår har som formål å samle inn viktig informasjon om helsetilstanden til folk i
Noreg. Spørsmåla dreier seg om helsa di og bruk av helsetenester. Har du barn under 16 år vil vi også
stille spørsmål om helsetilstanden til barnet/barna. Svara vi får, gjev kunnskap om folk si helse, og kva
som gjer at nokon har betre eller dårlegare helse enn andre. Helsestatistikken vi skal lage på grunnlag av
undersøkinga, er difor ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget om det norske samfunnet, og vert brukt som
grunnlag for politiske avgjerder som verkar attende på kvardagen vår.
Det er viktig at vi har med like mange kvinner og menn, like mange frå alle aldersgrupper og frå
ulike delar av landet. Dersom det er mange i nokre av desse gruppene som ikkje vert med, kan
undersøkinga gi ei feil framstilling av korleis helsetilstanden blant folk i Noreg verkeleg er.
Vi gjentek at det er frivillig å delta, men vi vonar at du har lyst til å vere med slik at vår framstilling av
levekåra i Noreg blir best mogleg. Dersom du har spørsmål til undersøkinga kan du ringje oss gratis på
telefonnummer 800 83 028, eller sende ein e-post til levekaar@ssb.no. Du kan òg spørje intervjuaren som
kontaktar deg.
Alle som er deltek, er med i trekkinga av to gåvekort på kr 10 000,- og ti på kr 1 000,-.
Med venleg helsing

Dagfinn Sve

fungerende fagdirektør
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SAMTYKKE
IO har mottatt og lest Iobrevet, eller fått referert innholdet og samtykker til å
delta.
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
Ö KommNavn
NEI
Ö 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.
Tettbygd Bor du i et tettbygd strøk?
Med tettbygd mener vi at det bor minst 200 personer der, og at avstanden mellom
husene stort sett er under 50 meter.
JA
NEI
HVIS JA I Tettbygd
Tettsted Bor du i et tettsted eller en by med...
under 2000 personer
mellom 2000 og 20 000 personer
mellom 20 000 og 100 000 personer
100 000 personer eller flere
ALLE
Siv Er du gift eller samboende?
JA, GIFT/REGISTRERT PARTNER
JA, SAMBOENDE
NEI
Sivstat Hva er din sivilstatus? Er du...
HER SKAL IOs FORMELLE SIVILE STATUS REGISTRERES
Ugift,
Gift/registrert partner,
Enke/enkemann/gjenlev,
Separert/separert part.
Eller skilt/skilt partner

HUSHOLDNINGSKARTLEGGING
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
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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
HUSK ETTERNAVN, FORNAVN
Godkjenn Trykke 1 her for å godkjenne retting.
JA
HVIS EN VISS ALDER
Aarsak Hvorfor skal <NAVN> trekkes fra?
Student, elev
Institusjonsboer
Militær-/siviltjeneste
Alders-/sykehjem
Borte over 3 måneder pga. arbeid
Bor hos den andre forelderen
Annet
ALLE
AndrBosatt Er det andre som er bosatt i samme bolig, men som ikke er nevnt?
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 legge 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>
Mann
Kvinne
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Slekt Hvilket familieforhold har <NAVN> TIL DEG

EKTEFELLE/ REGISTRERT PARTNER
SAMBOER
SØNN/DATTER
STESØNN/STEDATTER
SØSKEN/HALVSØSKEN
STESØSKEN
FORELDRE
STEFORELDRE
SVIGERFORELDRE
SVIGERSØNN/-DATTER
BESTEFORELDRE
BARNEBARN
ANNEN SLEKTNING
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!
Hvis flerpersonhusholdning i registeret og flyttet til annen kommune
HusFlytt Nå følger noen spørsmål om husholdningen din
Kommer det fram at noen i husholdningen har skifte navn, marker kode 3 for
Navnendringi tillegg til Ja/Nei
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
LISTE MED INNTIL 10 PERSONER
Etternavn, fornavn FØDSELSDATO
Hele
Ikke hele
Bare IO/trekkpersonen har flyttet
Ullike svar i HusFlytt gir ulike veier i skjemaet som over de er ikke dokumentert
her.
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?
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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?
Mer enn halve tiden
Halve tiden
Mindre enn halve tiden
Spør for inntil 8 barn jf. spørsmål:
FamYng4, FamYng5, FamYng6, FamYng7, FamYng8

BESØKSINTERVJU
Klar Siden det er <ANTALL 2 eller flere> barn i alderen 6-15 år i husholdet, skal
resten av intervjuet gjennomføres som besøk.
Trykk Kryss i hjørnet eller Alt+4 for å avslutte, eller trykk <1> for å gå videre.
1. Ja
Hvis Klar = 'Kryss i hjørnet' eller 'Alt+4' - Går du helt ut av skjema og legger
avtale
Hvis Klar = 1
Innled_A Gjennomføres resten av intervjuet ved besøk eller telefon?
Besøk
Telefon
Må sendes inn som overføring (uten å gjennomføre resten nå)
Hvis Innled_A = 1 'besøk' går man videre til SpmL1.
Hvis Innled_A = 2 'telefon', kommer det opp en advarsel som ev. må undertrykkes.
Hvis undertrykkes går videre til SpmL1.
Hvis Innled_A = 3 'overføring', kommer det opp en advarsel som ev. må undertrykkes
Hvis Inneld_A = 3 'overføring'
MidlSpesOppf Eventuelt opplysninger som kan være til nytte for videre arbeid med IO.
Hvis MidlSpesOppf Går så til NyAdrTlf

ARBEID
HVIS PERSONER UNDER 60 ÅR
SpmL1 Går du på skole eller studerer, vanligvis i 10 timer eller mer per
uke?
JA
NEI
HVIS MENN UNDER 26 ÅR
SpmL2 Er du inne til 1.gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste?
JA
NEI
SpmL3 Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke?
Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast
avtalt, lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA
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NEI
HVIS NEI I SPØRSMÅL SpmL3
SpmL4a Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde
fri fra i forrige uke?
JA
NEI
HVIS NEI I SpmL4a
IY1 Har du tidligere hatt et fast arbeidsforhold som varte mer enn 6 måneder?
JA
NEI
Hvis IY1 = ja
IY2a Hvilket yrke er det du har hatt lengst?
SKRIV INN YRKE SÅ DETALJERT SOM MULIG
IY2aKod Trykk <backspace> for å velge yrkeskode
Hvis IY1 = ja
IY2b Hvor gammel var du da du sluttet i din siste vanlige jobb?
HVIS JA I SpmL3 ELLER SpmL4 OG ARBEIDSSTED HENTET FRA REGISTER
SpmL4b I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med følgende
arbeidssted:
<BEDRIFTENS NAVN>
< FILIAL>
<ADRESSE>
<POSTNR, POSTSTED>
Er alle disse opplysningene riktige?
JA
NEI
HVIS NEI I spmL4b ELLER ARBEIDSSTED IKKE FRA REGISTER (SpmL4b1-SpmL4c)
SpmL4b1
Hvor arbeider du til vanlig/hadde du hovedsakelig arbeid denne uka?
Vi ønsker navn og adresse på bedriften.
TAST INN NAVNET PÅ BEDRIFTEN EVT. AVDELING OPPGIS I NESTE SPØRSMÅL
SpmL4b1a Hvilken avdeling? DETTE FELTET KAN VÆRE BLANKT
SpmL4b2 TAST INN ADRESSEN ELLER POSTBOKSADRESSEN TIL BEDRIFTEN.
(IKKE POSTNUMMER, DET ER NESTE SPØRSMÅL)
SpmL4b3 Oppgi (om mulig) postnummer og poststed eller skriv 9999 hvis ukjent
postadresse:
SpmL4c Hva slags virksomhet drives i bedriften? Skriv bare <.> når det av
bedriftens navn klart framgår hva virksomheten går ut på.
SpmB6 De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Arbeider du i...
1. et personlig eid firma,
2. et aksjeselskap, organisasjon eller lignende,
3. kommunal virksomhet,
4. fylkeskommunal virksomhet,
5. eller en statlig virksomhet?
HVIS PERSONLIG EID FIRMA I SpmB6
SpmL5 Arbeider du som...
selvstendig,
ansatt,
eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?
SpmL6 Hva er yrket ditt i denne bedriften?
(Alfayrke) SKRIV INN YRKE SÅ DETALJERT SOM MULIG
ALFANUMERISK YRKESKODE
SpmL6Kod TRYKK <BACKSPACE> FOR Å VELGE YRKESKODE
SpmL7 Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i ditt hovedyrke?
Regn også med betalte overtidstimer or ekstraarbeid hjemme i forbindelse med
dette arbeidet.
HALVE TIMER RUNDES OPPOVER (F.EKS. 37,5 TIMER REGISTRERES SOM 38)
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SpmB8b Arbeider andre mennesker under din ledelse, eller er din stilling på annen
måte en overordnet stilling?
JA
NEI
SpmL7b Har du også et biyrke?
JA
NEI
SpmL7c Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i ditt biyrket eller biyrkene
du har? Regn også med betalte overtidstimer or ekstraarbeid hjemme i forbindelse
med dette arbeidet. EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES OPPOVER

EGENVURDERING AV HELSE
ALLE
Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet. Vil du si at den er
meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?

H1

meget god
god
verken god eller dårlig
dårlig
meget dårlig

SYKDOMMER/FUNKSJONSHEMNINGER
*H2a

ALLE
Har du noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen medfødt sykdom
eller virkning av skade?

MED VARIG SYKDOM ELLER LIDELSE MENES SYKDOM/LIDELSE SOM HAR VART
I MINST 6 MÅNEDER ELLER NYERE SYKDOM/LIDELSE SOM EN REGNER MED
VIL
BLI VARIG (SE INSTRUKS)
JA
NEI
HVIS JA I SPM H2a
*H2 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
*H2 NaarFikk Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

SISTE 6 MND
MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
MEDFØDT
HUSKER IKKE
H2 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE DET ER FLERE SYKDOMMER (MAKS 10):
*H2 Flere Har du flere sykdommer eller lidelser av mer varig natur, noen medfødt
sykdom eller virkning av skade?
JA
NEI
HVIS SVARTE NEI I H2a OG/ELLER NEI I H2 Flere
VIS KORT 1.

HVIS TELEFONINTERVJU BE IO SE PÅ KORTET SOM KOM SAMMEN MED BREVET.
HVIS IO IKKE HAR DET: LES OPP FRA KORT
*H3a

HVIS NEI I SPM H2a:
Har du noen av sykdommene på dette kortet?

JA
NEI
HVIS JA I SPM H2a:
Har du noen av sykdommene på dette kortet og er dette sykdom, skade eller lidelse
du ennå ikke har fortalt om?

JA
NEI
*H3 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
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*H3 NaarFikk Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

I LØPET AV SISTE 6 MND
MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
MEDFØDT
HUSKER IKKE
SPM BH3 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE FLERE FUNKSJONSHEMMINGER (MAKS 5)
*H3 Flere Har du flere sykdommer, skader eller lidelser på dette kortet?
JA Ö H3b
NEIÖ H4a
HVIS NEI I H3a ELLER NEI I H3 Flere
*H4a
Har du noen funksjonshemming som du ikke regner som sykdom, skade eller
lidelse og som du derfor ennå ikke har fortalt om?
JA
NEI
*H4 Hvaslag

Hva slags funksjonshemming er dette?

TYPE FUNKSJONSHEMMING:
*H4 NaarFikk Når fikk du funksjonshemmingen?

I LØPET AV SISTE 6 MND
MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
MEDFØDT
HUSKER IKKE
SPM H4a GJENTAS SÅ LENGE FLERE FUNKSJONSHEMMINGER (MAKS 5)
*H4 Flere Har du flere funksjonshemminger?
JA
NEI

VIRKNINGER AV SYKDOM
H8a

STILLES TIL PERSONER MED SYKDOM ELLER FUNKSJONSHEMMING I H2-H4, ANDRE GÅR TIL H9

Vi vil gjerne vite hvordan du vurderer den/de varige sykdommene/funksjonshemmingene du har fortalt om. Virker noen av disse inn på din hverdag i høy
grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt? VI TENKER PÅ ALLE
SLAGS VIRKNINGER: SMERTER, ANGST, SØVNPROBLEMER, TRETTHET, BEGRENSNINGER I
HVA DU KAN GJØRE. DERSOM DET ER VIRKNINGER SOM KOMMER OG GÅR I PERIODER,
KOMMER DET AN PÅ IO’S VURDERING AV OM DETTE ER NOE SOM VIRKER INN PÅ HVERDAGEN.
I høy grad
I noen grad
I liten grad
Ikke i det hele tatt
H8b

HVIS SV.ALT 1 ('i høy grad') I H8a
Hvilke varige sykdommer/funksjonshemminger er det som i høy grad virker inn
på hverdagen? HER PROGRAMMERES DET SLIK AT DE SYKDOMMER/FUNKSJONHEMNINGER SOM
ER NEVNT /KRYSSET AV FOR I H2, H3, H4 KOMMER OPP SOM EN LISTE DER FLERE KAN
AVMERKES.
sykd1: tekst fra H2–H4
sykd2:
––"––
sykd3:
––"––
sykd4:
––"––
sykd5:
––"––
osv...

SKADER
De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder:
Skade1a Har du i løpet av de siste 12 måneder vært utsatt for en eller flere skader
eller forgiftning som førte til at du oppsøkte lege eller tannlege?
JA
NEI
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Hvis Skade1a = ja
De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder:
Skade1b Hvor mange ganger har du vært skadet slik at du måtte oppsøke
lege/tannlege?
Spør om inntil 6 skader
Hvis Skade1b = 1
Skada Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold,
overfall, eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
uhell eller en ulykke
vold, overfall, eller håndgemeng
andre forhold
Hvis Skade1b = 2 eller flere skader (hvis flere enn 6 spør om de 6 mest alvorlige)
SKADE NR. <1-6>
Vi ønsker å vite litt mer om de skadene du har fortalt om. Vi starter med den
første.
Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold, overfall,
eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
uhell eller en ulykke
vold, overfall, eller håndgemeng
andre forhold
Skadb SKADE NR. <1-6>
Hvor skjedde denne?
I EGEN BOLIG
PÅ GÅRDSPLASS, I TRAPPEOPPGANG EL. VED BOLIGEN
I ELLER VED ANDRES BOLIG
PÅ OFFENTLIG TRANSPORTMIDDEL
PÅ ELLER VED KAFÉ, RESTAURANT, BAR, DANSESTED EL.
PÅ VEG, GATE, TORG ELLER ANNEN OFFENTLIG PLASS
PÅ SKOLE ELLER UTDANNINGSINSTITUSJON
PÅ EGEN ARBEIDSPLASS
TRENINGSSTUDIO, SPORTS- ELLER IDRETTSARENA
I NATUREN, TIL LANDS, VANNS
ANNET STED
Hvis Skadb = 11
SkadbSp Hvilket annet sted.
Skade1a = ja
Skadc SKADE NR. <1-6>
Hva holdt du på med da skaden skjedde:
1. VAR PÅ ARBEID
2. VAR PÅ VEI TIL ELLER FRA JOBB ELLER SKOLE
3. VAR PÅ SKOLE, LÆRESTED, SFO
4. HOLDT PÅ MED SPORT, IDRETT ELLER MOSJON PÅ FRITIDEN
5. HOLDT PÅ MED HOBBY ELLER ANDRE FRITIDSAKTIVITETER ELLER LEKTE
6. HOLDT PÅ MED UBETALT ARBEID EKS. HUSARBEID, VEDLIKEHOLDSARBEID, BARNETILSYN
7. ANNEN AKTIVITET
Hvis skadc = 7
Skd3bSp Spesifiser annet.
Skade1a = ja
Skadd SKADE NR. <1-6> VIS KORT 3. Flere svar mulig
Hva slags skade ble du påført?
Brudd
Forstuving
Hjernerystelse/hodeskade
Hud/overflatesår
Kutt eller stikksår
Forbrenning
Forgiftning med legemiddel eller andre stoffer
Kvestelse DVS. KLEM ELLER KNUSSKADER
Annet

10

46

Hvis Skadd = 9
SkaddSp SKADE NR. <1-6>
Hvilken annen skade?
Skade SKADE NR. <1-6>
Hvis sysselsatt eller går på skole stilles spørsmålet
Førte skaden til sykefravær fra skole eller arbeid utover selve skadedagen?
JA
NEI
Hvis ikke sysselsatt eller går på skole stilles spørsmålet
Førte skaden til at du ikke kunne utføre dine daglige gjøremål i en eller flere
dager etter dagen du ble skadet?
JA
NEI
Hvis Skade = ja
Skadf SKADE NR. <1-6>
Hvor mange dager
ALLE
*H9
Leses i besøksintervju: Har du vært plaget av noe av det som står på denne listen i
løpet av de siste tre måneder?
Leses i telefonintervju: Har du i løpet av de siste 3 månedene hatt noen av
følgende plager?
Regn bare med mer varige eller stadig tilbakevendende plager, ikke forbigående
plager som f.eks. forkjølelse. Flere svar mulig
VIS KORT 2
smerter i kroppen
hodepine eller migrene
kløe eller svie
tett nese eller rennende øyne
pustebesvær, kortpustethet eller tung pustethet
hoste
kvalme eller fordøyelsesbesvær
svimmelhet eller dårlig balanse
angst eller fobier
å være nedstemt eller deprimert
å være irritabel eller aggressiv
konsentrasjonsvansker
søvnproblemer
å være trett eller slapp
andre helseplager, Spesifiser
INGEN
Hvis H9 = 15 'annen helseplage'
H9sp Hvilke andre plager?
Hvis JA på søvnproblemer i H9
Sov1
I hvilken grad har du i løpet av de siste 4 uker hatt problemer med å sovne?
Vil du si...
1. meget stor grad
2. i stor grad
3. i liten grad, eller
4. i svært liten grad eller
5. ikke i det hele tatt?
Sov2
I hvilken grad har du i løpet av de siste 4 uker hatt problemer med at du
våkner opp om natten? Vil du si...
meget stor grad
i stor grad
i liten grad, eller
i svært liten grad eller
ikke i det hele tatt?
Sov3
I hvilken grad har du i løpet av de siste 4 uker hatt problemer med at du
våkner for tidlig om morgenen? Vil du si...
meget stor grad
i stor grad
i liten grad, eller
i svært liten grad eller
ikke i det hele tatt?
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BRUK AV HELSETJENESTER
LEGEKONTINUITET
ALLE
Sp1
Har du en lege du vanligvis bruker?
Ja, en fastlege
Ja, en annen lege
Nei, ingen bestemt lege
Hvis Sp1 = 1, 2 'ja, en fastlege eller ja, en annen lege'
Sp3aar Omtrent hvor lenge har du hatt legen? GJELDER LEGEN SOM PERSON, IKKE BARE AT
MAN HAR FAST LEGESENTER
OPPGI ANTALL ÅR HER OG ANTALL MÅNEDER I NESTE SPØRSMÅL.
FASTLEGEORDNINGEN TRÅDDE I KRAFT 1. JULI 2001.
HVIS MINDRE ENN ETT ÅR SKRIV <0>
Hvis Sp3aar er < 3
Sp3mnd Omtrent hvor lenge har du hatt denne legen? GJELDER LEGEN SOM PERSON, IKKE
BARE AT MAN HAR FAST LEGESENTER
OPPGI ANTALL MÅNEDER
Hvis 16-17 år og 12. mnd eller mindre i sp3aar/sp3mnd og ja en fastlege i sp1
Sp3Ung: Er den fastlegen du har nå din første fastlege?
Ja
Nei
Hvis Nei i Sp3Ung
eller
Hvis 18 år- og hvis 12. mnd eller mindre i sp3aar/sp3mnd og ja en fastlege i sp1
Sp3Skift: Skiftet du fastlege fordi du ønsket det eller fordi du fikk tildelt ny?
Ønsket det
Fikk tildelt ny
INGEN AV DELENE, SKIFTET FORDI IO FLYTTET
FASTLEGE

Hvis Sp1 = 'ja, en fastlege'
1
Leg7a Har du i løpet av de siste 12 månedene bestilt time hos din fastlege
på grunn av egen sykdom? Ikke regn med situasjoner der du trengte
øyeblikkelig hjelp.
1. JA
2. NEI
Hvis Leg7a
= ja
2
Leg7b Hvor mange dager måtte du vente på å få time sist gang du bestilte?

HVIS IO FIKK TIME PÅ DAGEN SKRIV <0>
Sp4 Hvor lang tid tok det å ta kontakt med fastlegens kontor over telefon
ved siste henvendelse. Tok det under 10 minutter, 10 minutter til 1 time
eller mer enn 1 time.
Under 10 minutter
10 minutter til 1 time
Mer enn 1 time
Hvis Sp1 = ja
Jeg skal nå lese opp en del påstander om din faste lege. For hver
påstand vil jeg at du skal svare om du er helt enig, litt enig,
VERKEN ENIG ELLER UENIG, litt uenig eller helt uenig?
Lege7a Legen tar meg og mine problemer på alvor
Lege7b Jeg har full tillit til den behandlingen legen gir
Lege7c Legen gir meg ikke nok tid
Lege7d Det tar alt for lang tid å få time hos legen
Lege7e Jeg blir henvist videre hvis jeg har behov for det

1
2

jf. Leg7a LKP01/03
jf. Leg7b LKP01/03
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BRUK AV LEGETJENESTER, SISTE 14 DAGER
ALLE
H11 Har du, på grunn av egen sykdom, hatt kontakt med allmennpraktiserende lege,
legevakt, skolelege, lege på studenthelsetjeneste eller bedriftslege siste 14
dager? Vi tenker på alle slags kontakter.. (programmert tekst etter om man er
yrkesaktiv, student eller ikke)
JA
NEI
Hvis H11 = ja
H12a
Har du i 14-dagers perioden besøkt eller hatt hjemmebesøk av vanlig lege?
REGN IKKE MED BESØK HOS/AV SKOLELEGE, LEGE VED STUDENTHELSETJENESTE ELLER
BEDRIFTSLEGE
JA
NEI
Hvis H12a = ja
H12b
Hvor mange ganger?
ANTALL
Hvis H11 = ja og SPM SpmL3 eller SpmL4a eller SpmL1 = ja
H12b2 Har du i 14-dagers perioden besøkt skolelege, lege ved studenthelsetjeneste
eller bedriftslege? programmert tekst etter yrkesaktiv, student eller ikke)
JA
NEI
Hvis H12b2 = ja
H12b2_1 Hvor mange ganger?
ANTALL BESØK HOS BEDRIFTSLEGE/STUDENTHELSETJENESTE/SKOLELEGE
Hvis H11 = ja
H12b1 Har du i 14-dagers perioden hatt telefonkonsultasjon med lege? Regn ikke med
timebestillinger. GJELDER OGSÅ BEDRIFTSLEGE/STUDENTHELSETJENESTE/SKOLELEGE
JA
NEI
Hvis H12b1 = ja
H12b1_1 Hvor mange?
ANTALL TELEFONKONSULTASJONER
Hvis summen av H12b + H12b1_1 + H12b2_1 = 1
Fast0 Var den kontakten du har fortalt om med din fastlege?
JA
NEI
Hvis Fast0 = ja
FastOye0 Gjaldt denne kontakten øyeblikkelig hjelp?
Hvis summen av H12b + H12b1_1 + H12b2_1 er større enn 1 (>1)
Fastfreq Hvor mange av disse <ANTALL> kontaktene du har nevnt var kontakt med din
fastlege?
ANTALL KONTAKTER MED FASTLEGE
Hvis fastfreq er større enn 1 ( > 1)
FastOye Hvor mange av disse ^Ant_Kont kontaktene gjaldt øyeblikkelig hjelp?

BRUK AV ULIKE HELSETJENESTER, SISTE 12 MND
ALLE
H13a
Omtrent hvor mange kontakter med allmennpraktiserende lege, legevakt,
skolelege, studenthelsetjeneste eller bedriftslege hadde du siste 12 måneder
pga egen sykdom? (programmert tekst etter om man er yrkesaktiv, student eller
ikke)

Hvis H13a = >1 og Leg7a = ja
H13fast Hvor mange av disse var med din fastlege?
Hvis H13a = >1
Hvor mange av disse <ANTALL fra H13a> kontaktene du har nevnt gjaldt
øyeblikkelig hjelp pga. egen sykdom?

oyeb

HVIS Oyeb > 1
oyebFast Hvor mange av disse <ANTALL fra oyeb> kontaktene du har nevnt var kontakt

med din fastlege?
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HVIS Oyeb = 1 eller H13fast = 1

OyebF0 Var denne kontakten med din fastlege
Hvis H13a = 1 og sp1= ja
H13fast0 Var denne kontakten med din fastlege?
JA
NEI
Hvis H13a = 1
Oyeb0 Gjaldt denne kontakten øyeblikkelig hjelp?
JA
NEI
Hvis Leg7a = ja
3
Leg6a Er du blitt henvist til spesialist i eller utenfor sykehus av din fastlege i
løpet av de siste 12 månedene?
JA
NEI
Hvis Leg6a = ja
Leg6b4 Hvor mange ganger er du blitt henvist til spesialist av fastlege?
ALLE
H14
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist utenfor sykehus
på grunn av egen sykdom?
JA
NEI
H14a

HVIS JA I H14
Kan du si hvor mange ganger?
ANTALL GANGER

ALLE
H16
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist på sykehus for
poliklinisk konsultasjon på grunn av egen sykdom? REGN IKKE MED INNLEGGELSE OVER
NATTEN.
JA
NEI
H16a

HVIS JA I H16
Kan du si hvor mange ganger?
ANTALL GANGER:..........

HVIS JA I H14 eller H16
SpesPsyk Var noe av dette behandling hos psykiater?
VI TENKER HER PÅ BESØK BÅDE PÅ OG UTENFOR SYKEHUS
JA
NEI
Hvis SpesPsyk = Ja
SpPsyka Kan du si hvor mange ganger?

ANTALL GANGER:..........
H15

H15a

4

ALLE
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos psykolog?
JA
NEI
HVIS JA I H15
Kan du si hvor mange ganger?
ANTALL GANGER:..........

jf. Leg6b LKP01/03
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ALLE
Fysio Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos fysioterapeut?
JA
NEI
Hvis Fysio = ja
Fysioa Kan du si hvor mange ganger?
ANTALL GANGER:..........
Kiro

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

Hvis Kiro = ja
Kiroa Kan du si hvor mange ganger?
ANTALL GANGER:..........
ALLE
Altern Har du i løpet av de siste 12 måneder benyttet deg av noen form for
alternativ behandler?
JA
NEI
Hvis Altern = ja
Altern1 Hva slags alternativ behandler
akupunktør
homeopat
fotsoneterapeut
annen, SPESIFISER

(Flere svar mulig)

Hvis AlternSp = annen
AlternSp SPESIFISER ANNEN

Alle
H17a

Har du i løpet av de siste 12 måneder vært innlagt på sykehus eller sykestue
over natten?
REGN MED FØDSEL
JA
NEI

HVIS JA I H17a
H17aPsyk Var du innlagt på psykiatrisk sykehus eller avdeling?
JA
NEI
Alle
Hfor1 Har du privat helseforsikring som dekker utgifter til undersøkelse og
behandling ved sykdom?
JA
NEI
Hvis Hfor1 = 'ja'
Hfor2 Er denne forsikringen betalt av din arbeidsgiver?
1. JA
2. NEI

FUNKSJONSEVNE
De følgende spørsmålene gjelder mer varige problemer, vi tenker altså ikke på helt
forbigående problemer du eventuelt har akkurat nå. MED VARIG MENES AT PROBLEMET HAR
VART ELLER FORVENTES Å VARE I MINST SEKS MÅNEDER
(Dette står som en påminnings tekst over alle spørsmål fra H20 til H29d)
*H20

ALLE
Kan du uten vansker, eventuelt med bruk av briller, se vanlig tekst i aviser?
JA
NEI

*H21a Kan du uten vansker, eventuelt med bruk av høreapparat, høre hva som blir
sagt i en normal samtale med minst to andre?
JA
NEI
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*Kons1 I hvor stor grad har du problemer med å konsentrere deg eller huske ting? Vil
du si...
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Ikke i det hele tatt
*H22a

Kan du gå i trapper opp og ned en etasje uten å hvile?
JA
NEI

*H22b Kan du uten vansker bære en gjenstand på 5 kilo over en kortere strekning, si
10 meter?
JA
NEI
*H22c Kan du uten vansker gå en 5 minutters tur i noenlunde raskt tempo?
JA
NEI
(16-66 ÅR OG INGEN SYKETILFELLE/FUNKSJONSHEMMINGER GÅ TIL)
HVIS 67 ÅR ELLER ELDRE OG FOREKOMSTER I H2–H4
*H24
Kan du uten hjelp av andre klare innkjøp av dagligvarer?
JA
NEI
*H25

Kan du uten hjelp av andre klare vask og rengjøring av boligen/leiligheten?
JA
NEI

(PERSONER SOM IKKE SVARTE SVARALTERNATIV 'I HØY GRAD' PÅ SPM H8a GÅR TIL H29a)
HVIS SVARALTERNATIV 1 ('I HØY GRAD') I SPØRSMÅL H8a
*H26 Kan du kle av og på deg selv...
uten vansker
med noe vansker
bare med hjelp fra andre
*H27

Kan du klare daglig personlig hygiene...
uten vansker
med noe vansker
bare med hjelp fra andre

STILLES TIL PERSONER 16-66 ÅR MED VARIG SYKDOM OG/ELLER FUNKSJONSHEMMING I SPM H2H4 OG PERSONER 67+ ÅR UANSETT SVAR I H2–H4
Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming...
*H29a ... vansker med å bevege deg ut av boligen på egen hånd? Vil du si at...
det ikke er mulig
det er svært vanskelig
det noe vanskelig
det ikke vanskelig
*H29b1 ...
det
det
det
det

vansker med å delta i organisasjons- eller foreningsliv? Vil du si at...
ikke er mulig
er svært vanskelig
noe vanskelig
ikke vanskelig

*H29b2 ....
det
det
det
det

vansker med å delta i andre fritidsaktiviteter? Vil du si at...
ikke er mulig
er svært vanskelig
noe vanskelig
ikke vanskelig

*H29c ....
det
det
det
det

vansker med å benytte offentlige transportmidler? Vil du si at...
ikke er mulig
er svært vanskelig
noe vanskelig
ikke vanskelig

*H29d ....
at...
det
det
det
det

vansker med å få kontakt med eller snakke med andre mennesker? Vil du si
ikke er mulig
er svært vanskelig
noe vanskelig
ikke vanskelig
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HVIS SYKDOMSKADE OG JA I SpmL3 ELLER SpmL4
*Arbevn1 Medfører sykdom eller funksjonshemming noen begrensning i din arbeidsevne?
Vil du si de begrenser arbeidsevnen i høy grad, i noen grad eller ikke i det hele
tatt?
ARBEIDSEVNE SKAL GJELDE INNTEKTSGIVENDE ARBEID
I HØY GRAD
I NOEN GRAD
IKKE I DET HELE TATT

OMSORG
TIL FLERPERSONHUSHOLDNINGER (KOSTHUSHOLD)
Oms9
Er det noen i husholdningen som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp til
daglige gjøremål på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller høy alder?
JA
NEI
Hvis Oms9 = ja
Oms9a Hvem i husholdningen er det som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp?
LISTE OVER HUSHOLDNINGEN
TIL PERSONER 67 ÅR OG ELDRE
H36 Får husholdningen regelmessig noe ulønnet hjelp fra slekt, venner eller naboer?
Vi tenker på praktisk hjelp til, eller tilsyn med syke, funksjonshemmede eller
eldre.
INGEN REGELMESSIG HJELP
HJELP/TILSYN FRA SLEKTNINGER
HJELP/TILSYN FRA NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
H38

Har din husholdning i løpet av den siste måneden hatt hjelp eller
besøk av hjemmehjelp?
SISTE MÅNED REGNES FRA DD/MM
JA
NEI

H40

Har din husholdning i løpet av den siste måneden hatt hjelp eller
besøk av hjemmesykepleier?
JA
NEI

*H42
Har din husholdning i løpet av den siste måned hatt noen form for privat
hjelp som dere har betalt selv? Vi tenker på hjelp til personlig stell, rengjøring,
innkjøp, matlaging og annet husarbeid. Regn med betalt hjelp fra slekt, naboer,
frivillige organisasjoner og andre private. REGN IKKE MED HAGEARBEID
BETALT HJELP FRA PRAKTIKANTER OG HUSHOLDERSKER SKAL OGSÅ REGNES MED HER, SELV
OM DE ER DEL AV SAMME KOSTHUSHOLDNING.
JA
NEI

SOSIAL KONTAKT
ALLE
SK7

Har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med?
Ja
Nei

HVIS SK7 = ja
SK7ant Hvor mange fortrolige har du?
ANTALL
ALLE
SK7b
Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store
personlige problemer?
REGN OGSÅ MED NÆRMESTE FAMILIE
INGEN
1 ELLER 2
3-5
FLERE ENN 5
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LIVSSTIL
RØYKEVANER
ALLE
H30a
Hender det at du røyker?
JA
Ö H30b
NEI
Ö H31
H30b

HVIS JA I H30a
Røyker du daglig eller av og til?
Daglig
Av og til

Hvis flere enn IO i 18 år eller eldre
FamRoyk Røyker noen i husholdningen din?
JA
NEI
AKTIVITET OG MOSJON
Nå kommer noen spørsmål om din fysiske aktivitet i fritiden siste 12 måneder. Ta
utgangspunkt i en vanlig uke og regn med arbeidsreisen som fritid.
H33

Mosjonerer eller trener du vanligvis...
Aldri
Sjeldnere enn én dag i uka
En gang i uka eller mer

H33a

HVIS SV.ALT 3 I H33
Oppgi antall dager du trener en vanlig uke...
ANTALL DAGER

HFys1 Hvor mange av de siste 7 dagene har du utført tungt fysisk arbeid eller hard
fysisk aktivitet som varte minst 10 minutter sammenhengende?
Med tungt fysisk arbeid eller hard fysisk aktivitet menes aktiviteter som gjør at
du puster mye tyngre enn normalt. Eksempler er hard trening, rask jogging eller
sykling, arbeid eller aktivitet som krever tunge løft eller bæring, gravearbeid i
hage, tungt husarbeid.
HVIS Hfys1 = 1 eller mer
HFys 2 Hvor lenge holdt du gjennomsnittlig på med slike aktiviteter på de <ANTALL
DAGER> dagene du har nevnt?/Hvor lenge holdt du på med slike aktiviteter denne
dagen?
TA KUN MED AKTIVITETER/ARBEID SOM VARTE SAMMENHENGENDE I 10 MINUTTER ELLER MER.
alle
HFys3. Hvor mange av de siste 7 dagene har du utført arbeid eller aktiviteter som
krever moderat fysisk innsats som varte minst 10 minutter sammenhengende?
Med moderate fysiske aktivitet menes aktiviteter som gjør at du puster litt tyngre
enn normalt. Eksempler er lett trening, rask gange eller sykling i vanlig tempo
eller lette løft. Regn ikke med vanlig gange/eller spasering.
Hvis Hfys3 = 1 eller mer
Hfys4 Hvor lenge holdt du gjennomsnittlig på med slike aktiviteter på de <ANTALL
DAGER> dagene du har nevnt?/Hvor lenge holdt du på med slike aktiviteter denne
dagen?
alle
Hfys5 Hvor mange av de siste 7 dagene har du gått eller spasert i minst 10 minutter
sammenhengende? Regn både tiden det tok å gå til jobb og tiden du gikk rundt
hjemme, i bevegelse fra sted til sted, eller turer for rekreasjon, sport, mosjon
eller fritid. Regn med all gange uansett fart og anstrengelser.
HVIS Hfys5 = 1 eller mer
Hfys6 Hvor lenge gikk du gjennomsnittlig de <ANTALL DAGER> dagene du har
nevnt?/Hvor lenge gikk du denne dagen?
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KOSTHOLD
Alle
Kost1 Hvor ofte spiser du vanligvis frisk frukt og bær? Vil du si…
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
3 eller flere ganger om dagen
2 ganger per dag
1 gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
Kost2 Hvor ofte spiser du vanligvis grønnsaker? Ta med alle typer grønnsaker,
friske, kokte, stekte, stuede. Vil du si…
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
1. 3 eller flere ganger om dagen
2. 2 ganger per dag
3. 1 gang per dag
4. 5-6 ganger i uka
5. 2-4 ganger i uka
6. 1 gang i uka
7. Sjeldnere enn 1 gang i uka
Kost3 Hvor ofte spiser du vanligvis godteri, sjokolade, potetgull eller snacks? Vil
du si...
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
3 eller flere ganger om dagen
2 ganger per dag
1 gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
Kost4 Hvor mange glass brus eller saft med sukker drikker du vanligvis per dag?
3 eller flere glass om dagen
2 glass per dag
1 glass per dag
5-6 glass i uka
2-4 glass i uka
1 glass i uka
Mindre enn 1 glass i uka
Kost5 Hvor mange glass melk drikker du vanligvis? Regn med alle typer søt og sur
melt, yoghurt, melk på frokostblandinger, og melk i kaffe og te?
3 eller flere glass om dagen
2 glass per dag
1 glass per dag
5-6 glass i uka
2-4 glass i uka
1 glass i uka
Mindre enn 1 glass i uka
Kost6a Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise frokost?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden
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Kost6b Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise lunch eller formiddagsmat?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden
Kost6c Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise middag?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden
Kost6d Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise kveldsmat?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden

HØYDE OG VEKT
ALLE
*H31a Hvor høy er du, uten sko?

OPPGI I CENTIMETER
*31b

Hvor mye veier du, uten klær og sko?

HVIS GRAVID SPØR OM VEKT FORUT FOR GRAVIDITET
KG

TILGJENGELIGHET TIL VALGLOKALE OG STEMMEGIVNING
Hvis H8a = 'i noen eller i høy grad' eller hvis nei i H20 eller nei i H21 eller nei
i h22a eller nei i h22b eller ja i h22c
Så noen spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalget i 2005.
Valg1. Stemte du ved [ÅRETS STORTINGSVALG/STORTINGSVALGET 2005]?
JA
NEI
HAR IKKE STEMMERETT
Valg 2. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Opplevde du slike problemer ved årets
Stortingsvalg? HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
Hvis spørsmål valg2 = Ja
Valg3. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer.
Vi ønsker å vite hva slags type problemer [DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA
STEMME]. Var det problemer i forhold til manglende fysisk tilrettelegging av
kollektivtransport til og fra valglokalet? HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
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Valg4. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det problemer i forhold til
parkering ved valglokalet eller adkomst fra parkeringsplass? HVIS IO IKKE VET TRYKK
F8
JA
NEI
Valg5. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det problemer i forhold til
luftforurensning ved eller fysisk tilrettelegging av inngangspartiet eller
inngangen til valglokalet? FYSISK TILRETTELEGGING FOR HØRSELS-, SYNS- OG
BEVEGELSESHEMMEDE. LUFTFORURENSNING AV EKSOS, BEPLANTING, PARFYME OG RØYK FOR
PERSONER MED KRONISK ALLERGI. HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
Valg6. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det problemer i forhold til luft, lysforhold eller annen fysisk tilrettelegging inne i valglokalet? FYSISK
TILRETTELEGGING FOR HØRSELS-, SYNS- OG BEVEGELSESHEMMEDE. TILRETTELEGGING AV
LYSFORHOLD FOR HØRSELS- OG SYNSHEMMEDE. GOD VENTILASJON OG INNEKLIMA FOR PERSONER
MED KRONISK ALLERGI. HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
Valg7. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det problemer i forhold til
utforming av stemmeseddelen? VI TENKER HER PÅ LESBARHET OG TILRETTELEGGING FOR
SYNSHEMMEDE. HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
Valg 8. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det problemer i forhold til
plassering av stemmesedlene? Vi tenker her på om velgerne selv klarte å nå opp til
stemmesedlene. HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
Valg9. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det problemer i forhold til
plassering av stemmeurnen? HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
Valg10. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det problemer i forhold utgangen
fra valglokalet? HVIS IO IKKE VET TRYKK F8
JA
NEI
Valg11. Manglende fysisk tilrettelegging av valglokalet, stemmesedler eller
stemmeavlukket kan gjøre det vanskelig eller umulig å avgi stemme for personer med
funksjonshemninger eller helseproblemer. Vi ønsker å vite hva slags type problemer
[DU HADDE/SOM GJORDE AT DU IKKE AVGA STEMME]. Var det andre problemer? HVIS IO IKKE
VET TRYKK F8
JA
NEI
Valg 11Sp Hva slags problemer var dette?
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BARN 0-5 ÅR
Innledningstekster for barn1, barn2, barn3
Du har sagt at du har <ANTALL BARN> i alderen 0-5 år. Nå følger noen spørsmål om
disse. De første gjelder det yngste barnet <BARNETS NAVN>.
SmB1a Tror du at du her vært mer bekymret for ditt barn enn det andre foreldre
er?
JA
NEI
Hvis SmB1a = 1 og barn eldre enn 12. mnd
SmB1a Har du vært dette bekymret i løpet av de siste 12 månedene? VI TENKER OGSÅ
HER PÅ STØRRE BEKYMRINGER ENN MAN TROR ANDRE FORELDRE HAR.
JA
NEI

Hvis SmB = 1 VIS KORT 4. HVIS TELEFON LES OPP SVARALTERNATIVENE
SBb2 Hva var det hos barnet som gjorde deg bekymret? (SET OF = flere svar
mulig)
Barnet har vært tilbaketrukket/trist
Barnet har hatt spesielt høyt aktivitetsnivå
Barnet har vært mer sint eller aggressiv enn det som er vanlig
Barnet har hatt mye konflikter med jevnaldrende
Barnet har vært mer engstelig enn det som er vanlig
Barnet har hatt spiseproblemer
Barnet har hatt søvnproblemer
Barnet har klaget over smerter i kroppen
Barnet er forsinket i sin utvikling på et eller flere områder
Annet
SmB2sp Spesifiser annet
SmB3a Er det andre utenfor familien som har vært bekymret for barnet?
JA
NEI
Hvis SmB3a = ja
SmB3b Hvem var dette? (SET OF = flere svaralternativer mulig)
Barnehage
Lege/helsesøster
Slektninger
Andre
SmB3bSp Spesifiser andre
SmB4a Har [DU/DERE] tatt kontakt med fagpersoner eller helsepersonell for
konsultasjon på grunn av disse bekymringene?
JA
NEI
Hvis ja i SmB4a
SmB4b VIS KORT 5. HVIS TELEFON LES OPP SVARALTERNATIVENE
Hva slag fagpersoner eller helsepersonell har dere tatt kontakt med? Flere
mulighet
Fastlege/helsesøster
PPT
Privatpraktiserende psykolog
Logoped
Alternative behandlere
Andre
SmB4bSp Spesifiser andre
SmB5a Fikk dere den hjelpen dere trengte?
JA
NEI
Hvis SmBa = Nei
SmB5b Hva slags hjelp var det dere trengte, som dere ikke fikk?
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Hvis IO er gift eller samboer:
Barns familiesituasjon varierer. Noen bor sammen med begge sine foreldre, andre bor
i en sammensatt familie eller alene med en foreldre. Bor <NAVN> sammen...
begge sine foreldre
bare mor
bare far
INGEN AV DELENE HAN ER FOSTERBARN
Hvis Fam_1 = 2 eller 3
Fam_2b Har barnet samvær med den andre forelderen?
JA
NEI
DEN ANDRE FORELDEREN ET IKKE I LIVE
Hvis Fam_2 = ja
Fam_3c Hvor mye samvær har barnet med sin andre foreldre? Vil du si...
1. Mindre enn halve tiden
2. Halve tiden
3. MER ENN HALVE TIDEN

BARN 6-15 ÅR
Punkt 1 Her begynner en blokk med spørsmål om barn i alderen 6-15 år i
husholdningen.
Trykk <1> for å gå videre.
Trykk deretter <End> dersom disse spørsmålene er besvart tidligere.
INNLEDNING
Intro1 Vi har registret at det bor <ANTALL> barn i alderen 6-15 år i husholdet.
Vi ønsker å stille noen spørsmål om [DETTE BARNET/DISSE <ANTALL> BARNA].
LISTE MED BARNAS NAVN OG FØDSELSDATO
Vi starter med <ETTERNAVN, FORNAVN>.
Skal spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN> besvares nå?
Ja
Nei
Hvis Intro1 = 2
HvemSvr2 Hvem i husholdningen er det som svarer på spørsmål om <ETTERNAVN, FORNAVN>
sin helse?
LISTE MED NAVN PÅ DE I HUSHOLDNINGEN SOM KAN SVARE
Når HvemSvr1 er utfylt starter man på spørsmålene om barnets helse
Hvis Nei
Intro1b Du hopper nå over spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN>, HVIS DET IKKE VAR
DET DU ØNSKER, TRYKK PIL OPPOVER, OG RETT SVARET PÅ FORRIGE SPØRSMÅL.
Hvis du ikke skal fylle ut spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN> er det fordi du ikke
får noe svar og må sende inn skjema uten disse opplysningene , eller er det fordi
du bare må vente til senere med å få tak i rett person?
Må sende inn skjema uten opplysningene om <ETTERNAVN, FORNAVN>
Skal fylles ut senere
Hvis Intro1b = 1 får man en advarsel man ev. må undertrykke.
FrafBarn1 Oppgi grunn til frafallet
Ønsker ikke å svare på disse spørsmålene
Fraværende pga. skole, jobb, ferie eller lignende/kan ikke svar
Langvarig sykdom svekkelse/kan ikke svare
Punkt2

Trykk <1> for å gå videre.
Trykk deretter <End> dersom disse spørsmålene er besvart tidligere.
Hvis flere barn kommer Intro2 etter at man har svart for barn nr.1, og Intro3 etter
barn nr. 3.
Intro2/Intro3 Vi har registret at det bor <ANTALL> barn i alderen 6-15 år i
husholdet. Vi ønsker å stille noen spørsmål om [DETTE BARNET/DISSE <ANTALL> BARNA].
LISTE MED BARNAS NAVN OG FØDSELSDATO
Vi starter med <ETTERNAVN, FORNAVN>.
Skal spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN> besvares nå?
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Ja
Nei
EGENVURDERING AV HELSE
OM ALLE BARN 6-15 ÅR
BH1_
Hvordan vurderer du [hans/hennes] helse sånn i alminnelighet. Vil du si at
den er meget god,
god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?
MEGET GOD
GOD
VERKEN GOD ELLER DÅRLIG
DÅRLIG
MEGET DÅRLIG
SYKDOMMER/SKADER/FUNKSJONSHEMNINGER
*BH2a

ALLE
Har [han/hun] noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen medfødt
sykdom eller virkning av skade?

MED VARIG SYKDOM ELLER LIDELSE MENES SYKDOM/LIDELSE SOM HAR VART
I MINST 6 MÅNEDER ELLER NYERE SYKDOM/LIDELSE SOM EN REGNER MED
VIL
BLI VARIG (SE INSTRUKS)
JA
NEI
HVIS JA I SPM BH2a
*BH2 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
*BH2 NaarFikk Når fikk [han/hun] sykdommen, skaden, lidelsen?

SISTE 6 MND
MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
MEDFØDT
HUSKER IKKE
BH2 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE DET ER FLERE SYKDOMMER (MAKS 10):
*BH2 Flere Har [han/hun] flere sykdommer?
JA
NEI
HVIS SVARTE NEI I BH2a OG/ELLER NEI I BH2 Flere
VIS KORT 1.

HVIS TELEFONINTERVJU BE IO SE PÅ KORTET SOM KOM SAMMEN MED BREVET.
HVIS IO IKKE HAR DET: LES OPP FRA KORT
*BH3a

HVIS NEI I SPM BH2a:
Har [han/hun] noen av sykdommene på dette kortet?

JA
NEI
HVIS JA I SPM BH2a:
Har [han/hun] noen av sykdommene på dette kortet og er dette sykdom, skade eller
lidelse du ennå ikke har fortalt om?

JA
NEI
*BH3 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
*BH3 NaarFikk Når fikk [han/hun] sykdommen, skaden, lidelsen?

I LØPET AV SISTE 6 MND
7 MND SIDEN ELLER LENGER
MEDFØDT
HUSKER IKKE
BH3a SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE FLERE SYKDOMMER (MAKS 10)
*BH3 Flere Har [han/hun] flere sykdommer, skader eller lidelser på dette kortet?
JA
NEI
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HVIS NEI I H3a ELLER NEI I BH3 Flere
*BH4a Har [han/hun] noen funksjonshemming som [han/hun] ikke regner som sykdom,
skade eller lidelse og som du derfor ennå ikke har fortalt om?
JA
NEI
*BH4 Hvaslag Hva slags funksjonshemming er dette?

TYPE FUNKSJONSHEMMING:
*BH4 NaarFikk

Når fikk [han/hun] funksjonshemmingen?

I LØPET AV SISTE 6 MND
7 MND SIDEN ELLER LENGER
MEDFØDT
HUSKER IKKE
SPM BH4 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE FLERE FUNKSJONSHEMMINGER (MAKS 5)
*BH4 Flere Har [han/hun] flere funksjonshemminger?
JA
NEI
VIRKNINGER AV SYKDOM/SKADE
STILLES TIL PERSONER MED SYKDOM ELLER FUNKSJONSHEMMING I H2-H4, ANDRE GÅR TIL H9
BH8a
Vi vil gjerne vite hvordan du vurderer den/de varige sykdommene/funksjonshemmingene [han/hun] har fortalt om. Virker noen av disse inn på [hans/hennes]
hverdag i høy grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt?
VI TENKER PÅ ALLE SLAGS VIRKNINGER: SMERTER, ANGST, SØVNPROBLEMER, TRETTHET,
BEGRENSNINGER I HVA DU KAN GJØRE. DERSOM DET ER VIRKNINGER SOM KOMMER OG GÅR
I PERIODER, KOMMER DET AN PÅ IO’S VURDERING AV OM DETTE ER NOE SOM VIRKER INN
PÅ HVERDAGEN.
I høy grad
I noen grad
I liten grad
Ikke i det hele tatt
SKADER
BSkad1a De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder. Har [han/hun]
i løpet av de siste 12 måneder vært utsatt for en eller flere skader eller
forgiftning som førte til at du oppsøkte lege eller tannlege?
JA
NEI
Hvis BSkad1a = ja
De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder:
BSkad1b Hvor mange ganger har [han/hun] vært skadet slik at du måtte oppsøke
lege/tannlege?
Spør om inntil 6 skader
Hvis Skad1b = 1
BSka Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold, overfall,
eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
uhell eller en ulykke
vold, overfall, eller håndgemeng
andre forhold
Hvis BSkad1b = 2 eller flere skader (hvis flere enn 6 spør om de 6 mest alvorlige)
SKADE NR. <1-6>
Vi ønsker å vite litt mer om de skadene du har fortalt om. Vi starter med den
første.
Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold, overfall,
eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
uhell eller en ulykke
vold, overfall, eller håndgemeng
andre forhold
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BSkb SKADE NR. <1-6>
Hvor skjedde denne?
I EGEN BOLIG
PÅ GÅRDSPLASS, I TRAPPEOPPGANG EL. VED BOLIGEN
I ELLER VED ANDRES BOLIG
PÅ OFFENTLIG TRANSPORTMIDDEL
PÅ ELLER VED KAFÉ, RESTAURANT, BAR, DANSESTED EL.
PÅ VEG, GATE, TORG ELLER ANNEN OFFENTLIG PLASS
PÅ SKOLE ELLER UTDANNINGSINSTITUSJON
PÅ EGEN ARBEIDSPLASS
TRENINGSSTUDIO, SPORTS- ELLER IDRETTSARENA
I NATUREN, TIL LANDS, VANNS
ANNET STED
Hvis BSkb = 11
BSkbS Hvilket annet sted.
Skade1a = ja
BSkc
SKADE NR. <1-6>
Hva holdt [han/hun] på med da skaden skjedde:
1. VAR PÅ ARBEID
2. VAR PÅ VEI TIL ELLER FRA JOBB ELLER SKOLE
3. VAR PÅ SKOLE, LÆRESTED, SFO
4. HOLDT PÅ MED SPORT, IDRETT ELLER MOSJON PÅ FRITIDEN
5. HOLDT PÅ MED HOBBY ELLER ANDRE FRITIDSAKTIVITETER ELLER LEKTE
6. Holdt på med ubetalt arbeid eks. Husarbeid, vedlikeholdsarbeid, barnetilsyn
7. ANNEN AKTIVITET
Hvis BSkc = 7
BSkcS Spesifiser annet.
BSkad1a = ja
BSkd SKADE NR. <1-6> VIS KORT 3 Flere svar mulig
Hva slags skade ble [han/hun] påført?
Brudd
Forstuving
Hjernerystelse/hodeskade
Hud/overflatesår
kutt eller stikksår
Forbrenning
Forgiftning med legemiddel eller andre stoffer
Kvestelse DVS. KLEM ELLER KNUSSKADER
Annet
Hvis BSkd = 9
BSkdS SKADE NR. <1-6>
Hvilken annen skade?
BSke SKADE NR. <1-6>
Hvis ikke sysselsatt eller går på skole stilles spørsmålet
Førte skaden til sykefravær fra skole eller arbeid utover selve skadedagen?
JA
NEI
Hvis BSke = ja
BSkf SKADE NR. <1-6>
Hvor mange dager
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ASTMA OG ALLERGI
ALLE
Så over til noen spørsmål om astma, allergi og overfølsomhet
BSp41 LISTE FRA H2-H4
Er [han/hun], eller har [han/hun] noen gang vært plaget av astma eller allergi?
JA
NEI
ALLE
BSp42

Har [han/hun] noen gang hatt eller har [han/hun] for tiden…
rennende nese, snue, kløe i øynene (f.eks høysnue) som opptrer på visse
årstider
rennende nese, snue, kløe i øynene, som opptrer uavhengig av årstider
atopisk eksem
elveblest
astma
allergiske lidelser i tarmen
eksem, eller allergisk eksem på huden
allergisk sjokkreaksjon
annen allergi
INGEN

Hvis Sp42 = annen allergi
BSp42Sp Spesifiser annen allergi
HVIS JA PÅ ET ELLER FLERE SPM 42
BSpm43 Tar [han/hun] noen forholdsregler for ikke å få en allergisk reaksjon?
JA
NEI
Hvis spm43 =JA
BSpm44 Les opp liste - Flere svar mulig
bruker av medisin
oppholder seg innendørs
unngår spesielle matvarer
har spesielle innredninger i hjemmet
unngår dyrehold
unngår spesielle tekstiler eller stoffer
unngår rom hvor det røykes
unngår visse typer smykker eller sminke
unngår visse typer kjemikalier
har måttet skifte skole/bolig/flytte til annet sted
INGEN
FUNKSJONSEVNE
ALLE
Så noen spørsmål om vansker i forhold til barnets evne til å se, høre eller
uttrykke seg språklig i hverdagslige situasjoner. Vi tenker på vansker [han/hun]
har, selv med bruk av hjelpemidler som briller, kontaktlinser, høreapparat eller
lignende.
Bfunk1a Har [han/hun] vansker med å se skrift tydelig, for eksempel i skolebøker?
JA
NEI
Bfunk1b Har [han/hun] vansker med å høre tydelig hva som blir sagt i en samtale med
minst 2 andre?
JA
NEi
Bfunk1c Har [han/hun] vansker med å uttrykke seg med språk/tale slik at [han/hun]
blir forstått av andre? REGN IKKE MED SPRÅKPROBLEMER SOM SKYLDES AT HAN HAR ET
ANNET MORSMÅL
JA
NEi
STILLES TIL PERSONER 6-15 ÅR MED VARIG SYKDOM OG/ELLER FUNKSJONSHEMMING I SPM H2-H4
BSp22b Har [han/hun] på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming
vansker med å gå ved egen hjelp? Vil du si at...
det ikke er mulig
det er svært vanskelig
det noe vanskelig
det ikke vanskelig
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BSp22c Har [han/hun] på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming
vansker med å delta i fritidsaktiviteter? Vil du si at...
det ikke er mulig
det er svært vanskelig
det noe vanskelig
det ikke vanskelig
BSp22j Har [han/hun] på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming
vansker med å delta
i lek? Vil du si at...
det ikke er mulig
det er svært vanskelig
det noe vanskelig
det ikke vanskelig
ALLE
BSkol3 Kjenner du til om [han/hun] har lærevansker knyttet til dysleksi,
hyperaktivitet, konsentrasjonsproblemer eller psykisk utviklingshemning?
JA
NEI
Hvis Skole_3 = ja
BSkol4 Mottar [han/hun] ekstrahjelp på skolen i form av individuell plan,
støttelærer eller ekstrahjelp?
JA
NEI
VET IKKE
BRUK AV HELSETJENESTER
ALLE
BH11_

Har [han/hun] hatt kontakt med allmennpraktiserende lege eller legevakt siste
14 dager? Vi tenker på alle slags kontakter.
JA
NEI

Hvis BH11 = ja
BH11b Hvor mange kontakter?
BH12b1_
Har [han/hun] i 14-dagers perioden hatt telefonkonsultasjon med lege?
Regn ikke med timebestillinger. Ta med kontakter som foresatte eller andre voksne
har hatt på barnets vegne.
JA
NEI
Hvis BH12b1 = ja
BH12b2 Hvor mange kontakter?
ALLE
BH13a

Omtrent hvor mange kontakter med allmennpraktiserende lege eller legevakt
hadde [han/hun] siste 12 måneder på grunn av egen sykdom?

Boybant Hvor mange av disse kontaktene gjaldt øyeblikkelig hjelp pga. egen sykdom?
BOyb Gjaldt denne kontakten øyeblikkelig hjelp på grunn av egen sykdom?"
JA
NEI
BOybFan Hvor mange av disse <ANTALL fra oyeb> var med hans/hennes fastlege? HVIS
BARNET IKKE HAR FASTLEGE, SKAL ANTALL KONTAKTER SETTES LIK 0
BoybF Var denne kontakten med hans/hennes fastlege?
BoybV Var denne kontakten med legevakt?
BOybVan Og hvor mange av kontaktene var med legevakt?
ALLE
BH14
Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist utenfor
sykehus på grunn av egen sykdom?
JA
NEI
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HVIS JA I BH14
BH14a Kan du si hvor mange ganger?
ALLE
BH16
Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist på
sykehus for poliklinisk
konsultasjon på grunn av egen sykdom? REGN IKKE MED
INNLEGGELSE OVER NATTEN
JA /NEI
HVIS JA I BH16
BH16a Hvor mange ganger?
BFagk1_ Har han/hun i løpet av de siste 12 måneder vært i kontakt med PP-tjenesten,
barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykolog eller andre fagpersoner i
forbindelse med
atferds-, trivselsproblemer eller annet?
JA
NEI
Hvis BFagk1_ =ja:
BFagk2_ Hvilken type tjeneste har [han/hun] vært i kontakt med? Flere svar mulig
allmennlege
legespesialist
logoped
PP-tjenesten
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
psykolog
psykiater
Andre, SPESIFISER
BFagk2S Hvilke andre?
ALLE
BFysio Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder ...vært hos fysioterapeut?
JA
NEI
BAlt1_ Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos naturmedisiner eller andre
behandlere?
JA
NEI
Hvis BAlt1_ = ja
BAlt2_ HanHun vært hos... Flere svar mulig
akupunktør
homeopat
fotsoneterapeut
annen, SPESIFISER
BaltSp Hvilken annen?
BH17a Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder ...vært innlagt på sykehus eller
sykestue over natten?
JA
NEI
HVIS H17a = ja
H17aPs Var dette opphold på psykiatrisk sykehus eller avdeling?
JA
NEI
BTann1_ Har [han/hun] vært hos tannlege siste 12 måneder?
JA
NEI
MEDISINBRUK
ALLE
Så går vi over til noen spørsmål om medisinbruk siste 4 uker.
BMed_

Har han/hun tatt medisiner siste 4 uker? Regn med alle typer medisiner både
reseptbelagte medisiner og smertestillende, febernedsettende midler uten
resept. Regn ikke med vitaminer og kosttilskudd.
JA
NEI
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Hvis ja
BMed1a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt smertestillende middel uten
resept?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed1b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed2a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt smertestillende middel på
resept fra lege?
JA/NEI
Hvis Ja
BMed2b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed3a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt penicillin eller annen type
antibiotika?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed3b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed4a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt astmamedisin?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed4b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed5a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt allergimedisin?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed5b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed6a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt sovemidler?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed6b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed7a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt beroligende medisin?
JA
NEI
Bmed7b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
Bmed8a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt andre medisiner? Regn ikke med
ikke med vitaminer og kosttilskudd.
SOSIALE RELASJONER / MOBBING
BSK5a Har [han/hun] noen gode venner på stedet der dere bor?
JA
NEI
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BSK6
Hvor ofte omtrent er [han/hun] sammen med venner på fritiden. Regn ikke med
organisert
idrett.
1. OMTRENT DAGLIG
2. OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
3. OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
4. NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
5. SJELDNERE ENN HVERT ÅR
BMob1a Har ditt barn blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste 6 månedene? Vi
tenker på om andre barn har sagt eller gjort vonde og ubehagelige ting til
[ham/henne], eller om [han/hun] gjentatte ganger er blitt blir holdt utenfor eller
ertet på en måte [han/hun] ikke liker.
JA
NEI
VET IKKE
PROBLEMER / PLAGER
ALLE
BSp3a Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... hatt vondt i magen?
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3b Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... hatt hodepine?
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3c Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vansker med å sovne
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3d
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært urolig/rastløs
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri

BSp3e Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... hatt
konsentrasjonsvansker
1. hver dag
2. flere ganger i uken
3. en gang i uken
4. en gang i måneden
5. sjeldnere
6. aldri
BSp3f Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært sint eller i
dårlig humør
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
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BSp3g Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært
bekymret/engstelig
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3h Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært seg lei
seg/nedfor
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3i Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... følt seg
nervøs/utrygg
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3j
alene
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... følt seg ensom/
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri

KOSTHOLD
BKost1a Hvor ofte spiser [han/hun] vanligvis godteri, sjokolade, potetgull eller
snacks? Vil du si...
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
Flere ganger om dagen
En gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
BKost1b Hvor ofte spiser [han/hun] vanligvis frisk frukt og bær? Vil du si…
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
Flere ganger om dagen
En gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
BKost1c Hvor ofte spiser han/hun vanligvis grønnsaker? Ta med alle typer

grønnsaker friske, kokte, stekte, stuede.
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
Flere ganger om dagen
En gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
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BKost2a
Hvor mange glass brus eller saft med sukker drikker [han/hun]
vanligvis per dag?
3 glass eller mer hver dag
2 glass per dag
1 glass per dag
Mindre enn 1 glass per dag
Aldri
BKost2b
Hvor mange glass melk drikker han/ hun vanligvis? Regn med alle
typer søt og sur melk, yoghurt, melk på frokostblandinger, og melk i kaffe
og te.
3 glass eller mer hver dag
2 glass per dag
1 glass per dag
Mindre enn 1 glass per dag
Aldri
HØYDE OG VEKT
HVIS BARNET ER 6-12 ÅR
Sp44 Hvor høy er [han/hun], uten sko?
Sp45 Hvor mye veier [han/hun] uten klær og sko?
AKTIVITET PÅ FRITIDEN
ALLE
BFys1_ Så noen spørsmål om fysisk aktivitet og idrett.
Omtrent hvor mange timer i løpet av en vanlig uke er [han/hun] i fysisk aktivitet
utenom skoletid?
Med fysisk aktivitet tenker vi på fysisk aktiv lek, løping, sykling, tur-,
skigåing, svømming, ballspill, bruk av rulleskøyter, sparkesykkel og lignende. Regn
både med organisert og uorganiserte aktiviteter.
HVIS UNDER EN TIME SKRIV >0>
BFys2_ Hvor mange timer i løpet av en vanlig hverdag ser [han/hun] vanligvis på TV,
video, DVD, eller bruker PC, playstation eller lignende?
HVIS UNDER EN TIME SKRIV >0>
BSkole1 Går eller sykler [han/hun] vanligvis til og fra skolen?
Ja, går eller sykler
Nei, kommer seg til skolen på annen måte
BSkole2 Hvor lang tid bruker han/hun vanligvis?
ANTALL MINUTTER
SAMVÆR
Hvis IO er gift eller samboer:
Barns familiesituasjon varierer. Noen bor sammen med begge sine foreldre, andre bor
i en sammensatt familie eller alene med en foreldre. Bor <NAVN> sammen...
begge sine foreldre
bare mor
bare far
INGEN AV DELENE HAN ER FOSTERBARN
Hvis Fam_1 = 2 eller 3
BFam_2 Har barnet samvær med den andre forelderen?
1. JA
2. NEI
3. DEN ANDRE FORELDEREN LEVER IKKE
Hvis Fam_2 = ja
BFam_3 Hvor mye samvær har barnet med sin andre foreldre? Vil du si...
1. Mindre enn halvetiden
2. Halve tiden
3. MER ENN HALVE TIDEN

Hvis intervjuet om barn 13-15 år
Bpost Vi vil også sende <SØNNS/DATTERS NAVN> et spørreskjema, som vi håper
han/hun har anledning til å fylle ut på egenhånd.
Trykke <1> for å gå videre
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AVSLUTNING
Hvis intro2 = 2, 'fylles ut senere'
Barnsvar
Spørsmål om barn i alderen 6-15 år gjenstår. Skal de besvares nå eller
senere?
Nå
Senere
Hvis Barnsvar = 1 'Nå' Trykk <Enter> eller på <Gå til>-knappen på
varselplakaten.
*NyAdrTlf HVIS IO ER 16-79 ÅR
Hvis siste del av intervjuet (spørsmål om barn 6-15 år) er gjennomført
med andre enn IO selv, sørg for at IO får beskjed om at ' BarnHanhun
vil motta et skjema i posten med flere spørsmål om helse.
Ellers
les opp følgende (til IO):
Da har jeg ikke flere spørsmål, tusen takk for intervjuet. Fordi denne
undersøkelsen består av to deler vil du om kort tid motta et skjema i
posten. Der er det flere spørsmål om helse. Vi håper at du også tar
deg tid til å svare på dette. Det vil være et viktig bidrag til
undersøkelsen.

Sjekk at vi har riktig adresse.
<ADRESSE>
<POSTNR+POSTSTED>
Skal denne adressen endres?
Adressen må endres
Adressen er riktig
HVIS IO ER 80 ÅR ELLER ELDRE
Da har jeg ikke flere spørsmål, tusen takk for intervjuet
IntSlutt
Telefon
Besøk/forsøk på besøk
Ingen kontakt
Hvis IntSlutt = 2 (her skal det ikke være tillatt med F8 og F9
besok
Dette er en besøksundersøkelse. Hvorfor ble intervjuet tatt som
telefonintervju og ikke besøksintervju?
Ingen intervjuer i området
Jeg valgte å ta det på telefon
IO valgte å ta det på telefon
Annet SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL
Hvis besok = 4
besokSp
Hva var årsaken til at du tok intervjuet som telefonintervju isteden
for besøksintervju?
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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.
Tettbygd Bor du i et tettbygd strøk?
Med tettbygd mener vi at det bor minst 200 personer der, og at avstanden mellom
husene stort sett er under 50 meter.
JA
NEI
HVIS JA I Tettbygd
Tettsted Bor du i et tettsted eller en by med...
under 2000 personer
mellom 2000 og 20 000 personer
mellom 20 000 og 100 000 personer
100 000 personer eller flere
ALLE
Siv Er du gift eller samboende?
JA, GIFT/REGISTRERT PARTNER
JA, SAMBOENDE
NEI
Sivstat Hva er din sivilstatus? Er du...
HER SKAL IOs FORMELLE SIVILE STATUS REGISTRERES
Ugift,
Gift/registrert partner,
Enke/enkemann/gjenlev,
Separert/separert part.
Eller skilt/skilt partner

HUSHOLDNINGSKARTLEGGING
HusInnled Nå følger noen spørsmål om de du bor sammen med.
VI HAR OPPLYSNINGER OM <ANTALL> PERSONER I REGISTERET
TRYKK BARE <ENTER>
(hvis en personhusholdning 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
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Navn SKRIV INN NYTT NAVN ENDRE NAVN FOR PERSON :
ETTERNAVN, FORNAVN FØDSELSDATO
HUSK ETTERNAVN, FORNAVN
Godkjenn Trykke 1 her for å godkjenne retting.
JA
HVIS EN VISS ALDER
Aarsak Hvorfor skal <NAVN> trekkes fra?
Student, elev
Institusjonsboer
Militær-/siviltjeneste
Alders-/sykehjem
Borte over 3 måneder pga. arbeid
Bor hos den andre forelderen
Annet
ALLE
AndrBosatt Er det andre som er bosatt i samme bolig, men som ikke er nevnt?
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 legge 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>
Mann
Kvinne
Slekt Hvilket familieforhold har <NAVN> TIL DEG

EKTEFELLE/ REGISTRERT PARTNER
SAMBOER
SØNN/DATTER
STESØNN/STEDATTER
SØSKEN/HALVSØSKEN
STESØSKEN
FORELDRE
STEFORELDRE
SVIGERFORELDRE
SVIGERSØNN/-DATTER
BESTEFORELDRE
BARNEBARN
ANNEN SLEKTNING
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
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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!
Hvis flerpersonhusholdning i registeret og flyttet til annen kommune
HusFlytt Nå følger noen spørsmål om husholdningen din
Kommer det fram at noen i husholdningen har skifte navn, marker kode 3 for
Navnendringi tillegg til Ja/Nei
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
LISTE MED INNTIL 10 PERSONER
Etternavn, fornavn FØDSELSDATO
Hele
Ikke hele
Bare IO/trekkpersonen har flyttet
Ullike svar i HusFlytt gir ulike veier i skjemaet som over de er ikke dokumentert
her.
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?
Mer enn halve tiden
Halve tiden
Mindre enn halve tiden
Spør for inntil 8 barn jf. spørsmål:
FamYng4, FamYng5, FamYng6, FamYng7, FamYng8
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BESØKSINTERVJU
Klar Siden det er <ANTALL 2 eller flere> barn i alderen 6-15 år i husholdet, skal
resten av intervjuet gjennomføres som besøk.
Trykk Kryss i hjørnet eller Alt+4 for å avslutte, eller trykk <1> for å gå videre.
1. Ja
Hvis Klar = 'Kryss i hjørnet' eller 'Alt+4' - Går du helt ut av skjema og legger
avtale
Hvis Klar = 1
Innled_A Gjennomføres resten av intervjuet ved besøk eller telefon?
Besøk
Telefon
Må sendes inn som overføring (uten å gjennomføre resten nå)
Hvis Innled_A = 1 'besøk' går man videre til SpmL1.
Hvis Innled_A = 2 'telefon', kommer det opp en advarsel som ev. må undertrykkes.
Hvis undertrykkes går videre til SpmL1.
Hvis Innled_A = 3 'overføring', kommer det opp en advarsel som ev. må undertrykkes
Hvis Inneld_A = 3 'overføring'
MidlSpesOppf Eventuelt opplysninger som kan være til nytte for videre arbeid med IO.
Hvis MidlSpesOppf Går så til NyAdrTlf

ARBEID
HVIS PERSONER UNDER 60 ÅR
SpmL1 Går du på skole eller studerer, vanligvis i 10 timer eller mer per
uke?
JA
NEI
HVIS MENN UNDER 26 ÅR
SpmL2 Er du inne til 1.gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste?
JA
NEI
SpmL3 Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke?
Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast
avtalt, lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
JA
NEI
HVIS NEI I SPØRSMÅL SpmL3
SpmL4a Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde
fri fra i forrige uke?
JA
NEI
HVIS NEI I SpmL4a
IY1 Har du tidligere hatt et fast arbeidsforhold som varte mer enn 6 måneder?
JA
NEI
Hvis IY1 = ja
IY2a Hvilket yrke er det du har hatt lengst?
SKRIV INN YRKE SÅ DETALJERT SOM MULIG
IY2aKod Trykk <backspace> for å velge yrkeskode
Hvis IY1 = ja
IY2b Hvor gammel var du da du sluttet i din siste vanlige jobb?
HVIS JA I SpmL3 ELLER SpmL4 OG ARBEIDSSTED HENTET FRA REGISTER
SpmL4b I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med følgende
arbeidssted:
<BEDRIFTENS NAVN>
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< FILIAL>
<ADRESSE>
<POSTNR, POSTSTED>
Er alle disse opplysningene riktige?
JA
NEI
HVIS NEI I spmL4b ELLER ARBEIDSSTED IKKE FRA REGISTER (SpmL4b1-SpmL4c)
SpmL4b1
Hvor arbeider du til vanlig/hadde du hovedsakelig arbeid denne uka?
Vi ønsker navn og adresse på bedriften.
TAST INN NAVNET PÅ BEDRIFTEN EVT. AVDELING OPPGIS I NESTE SPØRSMÅL
SpmL4b1a Hvilken avdeling? DETTE FELTET KAN VÆRE BLANKT
SpmL4b2 TAST INN ADRESSEN ELLER POSTBOKSADRESSEN TIL BEDRIFTEN.
(IKKE POSTNUMMER, DET ER NESTE SPØRSMÅL)
SpmL4b3 Oppgi (om mulig) postnummer og poststed eller skriv 9999 hvis ukjent
postadresse:
SpmL4c Hva slags virksomhet drives i bedriften? Skriv bare <.> når det av
bedriftens navn klart framgår hva virksomheten går ut på.
SpmB6 De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke. Arbeider du i...
et personlig eid firma,
et aksjeselskap, organisasjon eller lignende,
kommunal virksomhet,
fylkeskommunal virksomhet,
eller en statlig virksomhet?
HVIS PERSONLIG EID FIRMA I SpmB6
SpmL5 Arbeider du som...
selvstendig,
ansatt,
eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?
SpmL6 Hva er yrket ditt i denne bedriften?
(Alfayrke) SKRIV INN YRKE SÅ DETALJERT SOM MULIG
ALFANUMERISK YRKESKODE
SpmL6Kod TRYKK <BACKSPACE> FOR Å VELGE YRKESKODE
SpmL7 Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i ditt hovedyrke?
Regn også med betalte overtidstimer or ekstraarbeid hjemme i forbindelse med
dette arbeidet.
HALVE TIMER RUNDES OPPOVER (F.EKS. 37,5 TIMER REGISTRERES SOM 38)
SpmB8b Arbeider andre mennesker under din ledelse, eller er din stilling på annen
måte en overordnet stilling?
JA
NEI
SpmL7b Har du også et biyrke?
JA
NEI
SpmL7c Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i ditt biyrket eller biyrkene
du har? Regn også med betalte overtidstimer or ekstraarbeid hjemme i forbindelse
med dette arbeidet. EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES OPPOVER

EGENVURDERING AV HELSE
H1

ALLE
Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet. Vil du si at den er
meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?

meget god
god
verken god eller dårlig
dårlig
meget dårlig
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SYKDOMMER/FUNKSJONSHEMNINGER
*H2a

ALLE
Har du noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen medfødt sykdom
eller virkning av skade?

MED VARIG SYKDOM ELLER LIDELSE MENES SYKDOM/LIDELSE SOM HAR VART
I MINST 6 MÅNEDER ELLER NYERE SYKDOM/LIDELSE SOM EN REGNER MED
VIL
BLI VARIG (SE INSTRUKS)
JA
NEI
HVIS JA I SPM H2a
*H2 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
*H2 NaarFikk Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

SISTE 6 MND
MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
MEDFØDT
HUSKER IKKE
H2 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE DET ER FLERE SYKDOMMER (MAKS 10):
*H2 Flere Har du flere sykdommer eller lidelser av mer varig natur, noen medfødt
sykdom eller virkning av skade?
JA
NEI
HVIS SVARTE NEI I H2a OG/ELLER NEI I H2 Flere
VIS KORT 1.

HVIS TELEFONINTERVJU BE IO SE PÅ KORTET SOM KOM SAMMEN MED BREVET.
HVIS IO IKKE HAR DET: LES OPP FRA KORT
*H3a

HVIS NEI I SPM H2a:
Har du noen av sykdommene på dette kortet?

JA
NEI
HVIS JA I SPM H2a:
Har du noen av sykdommene på dette kortet og er dette sykdom, skade eller lidelse
du ennå ikke har fortalt om?

JA
NEI
*H3 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
*H3 NaarFikk Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

I LØPET AV SISTE 6 MND
MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
MEDFØDT
HUSKER IKKE
SPM BH3 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE FLERE FUNKSJONSHEMMINGER (MAKS 5)
*H3 Flere Har du flere sykdommer, skader eller lidelser på dette kortet?
JA Ö H3b
NEIÖ H4a
HVIS NEI I H3a ELLER NEI I H3 Flere
*H4a
Har du noen funksjonshemming som du ikke regner som sykdom, skade eller
lidelse og som du derfor ennå ikke har fortalt om?
JA
NEI
*H4 Hvaslag

Hva slags funksjonshemming er dette?

TYPE FUNKSJONSHEMMING:
*H4 NaarFikk Når fikk du funksjonshemmingen?

1. I LØPET AV SISTE 6 MND
2. MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
3. MEDFØDT
4. HUSKER IKKE
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SPM H4a GJENTAS SÅ LENGE FLERE FUNKSJONSHEMMINGER (MAKS 5)
*H4 Flere Har du flere funksjonshemminger?
JA
NEI

VIRKNINGER AV SYKDOM
H8a

STILLES TIL PERSONER MED SYKDOM ELLER FUNKSJONSHEMMING I H2-H4, ANDRE GÅR TIL H9

Vi vil gjerne vite hvordan du vurderer den/de varige sykdommene/funksjonshemmingene du har fortalt om. Virker noen av disse inn på din hverdag i høy
grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt? VI TENKER PÅ ALLE
SLAGS VIRKNINGER: SMERTER, ANGST, SØVNPROBLEMER, TRETTHET, BEGRENSNINGER I
HVA DU KAN GJØRE. DERSOM DET ER VIRKNINGER SOM KOMMER OG GÅR I PERIODER,
KOMMER DET AN PÅ IO’S VURDERING AV OM DETTE ER NOE SOM VIRKER INN PÅ HVERDAGEN.
I høy grad
I noen grad
I liten grad
Ikke i det hele tatt
H8b

HVIS SV.ALT 1 ('i høy grad') I H8a
Hvilke varige sykdommer/funksjonshemminger er det som i høy grad virker inn
på hverdagen? HER PROGRAMMERES DET SLIK AT DE SYKDOMMER/FUNKSJONHEMNINGER SOM
ER NEVNT /KRYSSET AV FOR I H2, H3, H4 KOMMER OPP SOM EN LISTE DER FLERE KAN
AVMERKES.
sykd1: tekst fra H2–H4
sykd2:
––"––
sykd3:
––"––
sykd4:
––"––
sykd5:
––"––
osv...

SKADER
De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder:
Skade1a Har du i løpet av de siste 12 måneder vært utsatt for en eller flere skader
eller forgiftning som førte til at du oppsøkte lege eller tannlege?
JA
NEI
Hvis Skade1a = ja
De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder:
Skade1b Hvor mange ganger har du vært skadet slik at du måtte oppsøke
lege/tannlege?
Spør om inntil 6 skader
Hvis Skade1b = 1
Skada Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold,
overfall, eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
uhell eller en ulykke
vold, overfall, eller håndgemeng
andre forhold
Hvis Skade1b = 2 eller flere skader (hvis flere enn 6 spør om de 6 mest alvorlige)
SKADE NR. <1-6>
Vi ønsker å vite litt mer om de skadene du har fortalt om. Vi starter med den
første.
Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold, overfall,
eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
uhell eller en ulykke
vold, overfall, eller håndgemeng
andre forhold
Skadb SKADE NR. <1-6>
Hvor skjedde denne?
I EGEN BOLIG
PÅ GÅRDSPLASS, I TRAPPEOPPGANG EL. VED BOLIGEN
I ELLER VED ANDRES BOLIG
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PÅ OFFENTLIG TRANSPORTMIDDEL
PÅ ELLER VED KAFÉ, RESTAURANT, BAR, DANSESTED EL.
PÅ VEG, GATE, TORG ELLER ANNEN OFFENTLIG PLASS
PÅ SKOLE ELLER UTDANNINGSINSTITUSJON
PÅ EGEN ARBEIDSPLASS
TRENINGSSTUDIO, SPORTS- ELLER IDRETTSARENA
I NATUREN, TIL LANDS, VANNS
ANNET STED
Hvis Skadb = 11
SkadbSp Hvilket annet sted.
Skade1a = ja
Skadc SKADE NR. <1-6>
Hva holdt du på med da skaden skjedde:
1. VAR PÅ ARBEID
2. VAR PÅ VEI TIL ELLER FRA JOBB ELLER SKOLE
3. VAR PÅ SKOLE, LÆRESTED, SFO
4. HOLDT PÅ MED SPORT, IDRETT ELLER MOSJON PÅ FRITIDEN
5. HOLDT PÅ MED HOBBY ELLER ANDRE FRITIDSAKTIVITETER ELLER LEKTE
6. HOLDT PÅ MED UBETALT ARBEID EKS. HUSARBEID, VEDLIKEHOLDSARBEID, BARNETILSYN
7. ANNEN AKTIVITET
Hvis skadc = 7
Skd3bSp Spesifiser annet.
Skade1a = ja
Skadd SKADE NR. <1-6> VIS KORT 3. Flere svar mulig
Hva slags skade ble du påført?
Brudd
Forstuving
Hjernerystelse/hodeskade
Hud/overflatesår
Kutt eller stikksår
Forbrenning
Forgiftning med legemiddel eller andre stoffer
Kvestelse DVS. KLEM ELLER KNUSSKADER
Annet
Hvis Skadd = 9
SkaddSp SKADE NR. <1-6>
Hvilken annen skade?
Skade SKADE NR. <1-6>
Hvis sysselsatt eller går på skole stilles spørsmålet
Førte skaden til sykefravær fra skole eller arbeid utover selve skadedagen?
JA
NEI
Hvis ikke sysselsatt eller går på skole stilles spørsmålet
Førte skaden til at du ikke kunne utføre dine daglige gjøremål i en eller flere
dager etter dagen du ble skadet?
JA
NEI
Hvis Skade = ja
Skadf SKADE NR. <1-6>
Hvor mange dager
ALLE
*H9
Leses i besøksintervju: Har du vært plaget av noe av det som står på denne listen i
løpet av de siste tre måneder?
Leses i telefonintervju: Har du i løpet av de siste 3 månedene hatt noen av
følgende plager?
Regn bare med mer varige eller stadig tilbakevendende plager, ikke forbigående
plager som f.eks. forkjølelse. Flere svar mulig
VIS KORT 2
smerter i kroppen
hodepine eller migrene
kløe eller svie
tett nese eller rennende øyne
pustebesvær, kortpustethet eller tung pustethet
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hoste
kvalme eller fordøyelsesbesvær
svimmelhet eller dårlig balanse
angst eller fobier
å være nedstemt eller deprimert
å være irritabel eller aggressiv
konsentrasjonsvansker
søvnproblemer
å være trett eller slapp
andre helseplager, Spesifiser
INGEN
Hvis H9 = 15 'annen helseplage'
H9sp Hvilke andre plager?
Hvis JA på søvnproblemer i H9
Sov1
I hvilken grad har du i løpet av de siste 4 uker hatt problemer med å sovne?
Vil du si...
meget stor grad
i stor grad
i liten grad, eller
i svært liten grad eller
ikke i det hele tatt?
Sov2
I hvilken grad har du i løpet av de siste 4 uker hatt problemer med at du
våkner opp om natten? Vil du si...
1. meget stor grad
2. i stor grad
3. i liten grad, eller
4. i svært liten grad eller
5. ikke i det hele tatt?
Sov3
I hvilken grad har du i løpet av de siste 4 uker hatt problemer med at du
våkner for tidlig om morgenen? Vil du si...
meget stor grad
i stor grad
i liten grad, eller
i svært liten grad eller
ikke i det hele tatt?

SMERTER - nye spørsmål
Flyttes til etter spørsmålene om skader.
Alle
Så noen flere spørsmål om smerter.
Sm1 Har du langvarige eller stadig tilbakevendende smerter?
JA
NEI = Gå til spørsmål Sp1 (har du en lege du vanligvis bruker)
Hvis Sm1 = Ja
Sm2a Hvor lenge har du hatt disse smertene? OPPGIS I ÅR OG MÅNEDER, HVIS 3
ÅR ELLER MER OPPGIS KUN I ÅR. HVIS MINDRE ENN ETT ÅR SKRIV <0>.
HVIS Sm2a < 3
Sm2b OPPGI ANTALL MÅNEDER
hvis sm2a mer enn 2 måneder Gå til spørsmål Sp1 (har du en lege du vanligvis
bruker)

Hvis mer enn 2 måneder
Sm3a Har du smerter hele tiden uten opphør eller er det smerter som kommer
og går? VI TENKER HER PÅ OM IO HAR SMERTER HVER DAG UTEN OPPHØR, IKKE OM
[HAN/HUN] HAR SMERTER SAMMENHENGENDE I PERIODER.
hele tiden uten opphør
kommer og går
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Hvis Sm3a
Sm3b Hvor
OPPGI
1. ANTALL
2. ANTALL
3. ANTALL

= 2 'kommer og går'
ofte kommer smertene vanligvis?
GANGER PER DAG, ELLER
GANGER PER UKE ELLER
GANGER PER MÅNED.

Sm3b1 Hvor ofte kommer smertene vanligvis?
ANTALL GANGER PER DAG:
Sm3b2 Hvor ofte kommer smertene vanligvis?
ANTALL GANGER PER UKE:
Sm3b3 Hvor ofte kommer smertene vanligvis?
ANTALL GANGER PER MÅNED:
Sm3c Hvor
OPPGI:
1. ANTALL
2. ANTALL
3. ANTALL
4. ANTALL

lenge varer smertene vanligvis?
MINUTTER SAMMENHENGENDE, ELLER
TIMER SAMMENHENGENDE, ELLER
DØGN SAMMENHENGENDE, ELLER
UKER SAMMENHENGENDE

Sm3c1 Hvor lenge varer smertene vanligvis?
ANTALL MINUTTER SAMMENHENGENDE:
Sm3c2 Hvor lenge varer smertene vanligvis?
ANTALL TIMER SAMMENHENGENDE
EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES AV TIL NÆRMESTE TIME
Sm3c3 Hvor lenge varer smertene vanligvis?
ANTALL DØGN SAMMENHENGENDE:
Sm3c4 Hvor lenge varer smertene vanligvis?
ANTALL UKER SAMMENHENGENDE:

Hvis Sm1 = Ja
Sm4a Så vil jeg gjerne vite hvor sterke smertene dine er. På en skala fra 0
til 10, der 0 tilsvarer ingen smerte og 10 tilsvarer den sterkeste smerten
du kan forestille deg.
Hvor sterke vil du si at dine smertene vanligvis er?
0 ----------- 10
Sm4b Så vil jeg gjerne vite hvor sterke smertene dine er. På en skala fra 0
til 10, der 0 tilsvarer ingen smerte og 10 tilsvarer den sterkeste smerten
du kan forestille deg.
Hvor sterke er smertene når de er på sitt sterkeste?
0 ----------- 10
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Sm4c Så vil jeg gjerne vite hvor sterke smertene dine er. På en skala fra
0 til 10, der 0 tilsvarer ingen smerte og 10 tilsvarer den sterkeste
smerten du kan forestille deg.
Hvor sterke var smertene siste gang du hadde dem?
0 ----------- 10
Hvis forekomster i H2a-H4a
Sm5a Er årsaken til smertene en sykdom, lidelse eller virkning av skade du allerede
har fortalt om? Du har tidligere nevnt <HENTER INN TEKST FRA H2-H4>
JA
NEI
Hvis Sm5a = ja
Sm5b Er det... (SET OF = Flere svar mulig)
IO HAR TIDLIGERE NEVNT FØLGENDE SYKDOMMER
1.–26. sykdommer fra H2-H4
Hvis ja i Sm5a
Sm5c Er det også andre årsaker til smertene? F.eks. kirurgisk inngrep, operasjon,
skade, ulykke, nerveskade, ryggplager som lumbago eller lignende.
JA
NEI
Hvis Sm5c = Ja
Sm5d Hvilke andre årsaker? TA MED ALLE TYPER ÅRSAKER, OGSÅ VIRKNING ETTER KIRURGISK
INNGREP, OPERASJON, SKADER, ULYKKE, NERVESKADER, RYGGPLAGER SOM LUMBAGO ELLER
LIGNENDE.
Inntil 5 mulige andre årsaker.
HVIS ÅRSAKEN ER UKJENT, TRYKK <F8> 'VET IKKE'
Hvis ingen forekomster i H2a–H4a eller Sm5a = Nei
Sm5d_2 Hva er årsaken eller årsakene til smertene? Ta med alle typer årsaker også
virkning etter kirurgisk inngrep, operasjon, skader, ulykke, nerveskader eller
ryggplager som lumbago og lignende.
Inntil 5 mulige andre årsaker.
HVIS ÅRSAKEN ER UKJENT, TRYKK <F8> 'VET IKKE'

Sm6 Har du fått behandling for smertene i løpet av de siste 12 måneder?
JA
NEI
Hvis Sm6 = Ja
Sm7a Hva slags behandling får du? (Flere svaralt mulig)
Medikamenter
Fysioterapi, kiropraktikk eller lignende F.EKS. MASSASJE
Akupunktur
Psykoterapi
Avspenning, hypnose eller lignende F.EKS. AUTOGEN TRENING
Alternativ behandling F.EKS. HEALING, HOMEOPATI, FOTSONETERAPI
Annen behandling
Hvis Sm7a = 7 'Annen behandling'
Sm7Sp Hva slags annen behandling?
Hvis Sm7a = 1 'Medikamenter'
Sm7b Tar du smertestillende medikamenter daglig? Regn med medikamenter med
og uten resept.
JA
NEI
Hvis Sm7b = JA
Sm7c Hva slags smertestillende medikamenter tar du daglig?
Mulig å oppgi inntil 5 typer medikamenter
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Oppfølging etter hvert oppgitte medikament
Sm7d Hvor mange tabletter eller kapsler av <NAVN PÅ MEDIKAMENTET> tar
du vanligvis per dag?
Sm8 Har du vært til behandling på smerteklinikk de siste 12 måneder?
JA
NEI
Hvis sm6 = ja eller sm8 = ja
Sm9 Alt i alt, hvordan vurderer du behandlingen du har fått? Vil du si at
den har hatt...
svært god virkning
god virkning
moderat virkning
liten virkning
ingen virkning
Hvis IO på skole/i arbeid (SpmL3=Ja eller SpmL4a=Ja eller SpmL1=Ja)
Sm10a Er du helt eller delvis uføretrygdet som følge av dine smerteplager?
JA
NEI
Sm10b Har du vært sykemeldt i 1 uke eller mer de siste 12 måneder på grunn
av dine smerteplager?
JA
NEI
Hvis sm11b = JA
Sm10c Hvor mange uker har du vært sykemeldt pga. smerte i løpet av de siste
12 måneder?
Hvis Sm10b=JA
Sm10d Er du sykemeldt på grunn av smerte nå?
JA
NEI

BRUK AV HELSETJENESTER
ALLE
Sp1
Har du en lege du vanligvis bruker?
Ja, en fastlege
Ja, en annen lege
Nei, ingen bestemt lege
Hvis Sp1 = 1, 2 'ja, en fastlege eller ja, en annen lege'
Sp3aar Omtrent hvor lenge har du hatt legen? GJELDER LEGEN SOM PERSON, IKKE BARE AT
MAN HAR FAST LEGESENTER
OPPGI ANTALL ÅR HER OG ANTALL MÅNEDER I NESTE SPØRSMÅL.
FASTLEGEORDNINGEN TRÅDDE I KRAFT 1. JULI 2001.
HVIS MINDRE ENN ETT ÅR SKRIV <0>
Hvis Sp3aar er < 3
Sp3mnd Omtrent hvor lenge har du hatt denne legen? GJELDER LEGEN SOM PERSON, IKKE
BARE AT MAN HAR FAST LEGESENTER
OPPGI ANTALL MÅNEDER
Hvis 16-17 år og 12. mnd eller mindre i sp3aar/sp3mnd og ja en fastlege i sp1
Sp3Ung: Er den fastlegen du har nå din første fastlege?
Ja
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Nei
Hvis Nei i Sp3Ung
eller
Hvis 18 år- og hvis 12. mnd eller mindre i sp3aar/sp3mnd og ja en fastlege i sp1
Sp3Skift: Skiftet du fastlege fordi du ønsket det eller fordi du fikk tildelt ny?
Ønsket det
Fikk tildelt ny
INGEN AV DELENE, SKIFTET FORDI IO FLYTTET
FASTLEGE

Hvis Sp1
= 'ja, en fastlege'
1
Leg7a Har du i løpet av de siste 12 månedene bestilt time hos din fastlege
på grunn av egen sykdom? Ikke regn med situasjoner der du trengte
øyeblikkelig hjelp.
JA
NEI
Hvis Leg7a
= ja
2
Leg7b Hvor mange dager måtte du vente på å få time sist gang du bestilte?
HVIS IO FIKK TIME PÅ DAGEN SKRIV <0>

Sp4 Hvor lang tid tok det å ta kontakt med fastlegens kontor over telefon
ved siste henvendelse. Tok det under 10 minutter, 10 minutter til 1 time
eller mer enn 1 time.
Under 10 minutter
10 minutter til 1 time
Mer enn 1 time

TATT UT: lege7a-e + 14-dagers sekvensen h11- fastoye

1
2

jf. Leg7a LKP01/03
jf. Leg7b LKP01/03
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BRUK AV HELSETJENESTER
BRUK AV ULIKE HELSETJENESTER, SISTE 12 MND
ALLE
H13a
Omtrent hvor mange kontakter med allmennpraktiserende lege, legevakt,
skolelege, studenthelsetjeneste eller bedriftslege hadde du siste 12 måneder
pga egen sykdom? (programmert tekst etter om man er yrkesaktiv, student eller
ikke)

Hvis H13a = >1 og Leg7a = ja
H13fast Hvor mange av disse var med din fastlege?
Hvis H13a = >1
Hvor mange av disse <ANTALL fra H13a> kontaktene du har nevnt gjaldt
øyeblikkelig hjelp pga. egen sykdom?

oyeb

HVIS Oyeb > 1
oyebFast Hvor mange av disse <ANTALL fra oyeb> kontaktene du har nevnt var kontakt

med din fastlege?
HVIS Oyeb = 1 eller H13fast = 1

OyebF0 Var denne kontakten med din fastlege
Hvis H13a = 1 og sp1= ja
H13fast0 Var denne kontakten med din fastlege?
JA
NEI
Hvis H13a = 1
Oyeb0 Gjaldt denne kontakten øyeblikkelig hjelp?
JA
NEI
TATT UT: Leg6a-b
ALLE
H14
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist utenfor sykehus
på grunn av egen sykdom?
JA
NEI
H14a

HVIS JA I H14
Kan du si hvor mange ganger?
ANTALL GANGER

ALLE
H16
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist på sykehus for
poliklinisk konsultasjon på grunn av egen sykdom? REGN IKKE MED INNLEGGELSE OVER
NATTEN.
JA
NEI
H16a

HVIS JA I H16
Kan du si hvor mange ganger?
ANTALL GANGER:..........

HVIS JA I H14 eller H16
SpesPsyk Var noe av dette behandling hos psykiater?
VI TENKER HER PÅ BESØK BÅDE PÅ OG UTENFOR SYKEHUS
JA
NEI
Hvis SpesPsyk = Ja
SpPsyka Kan du si hvor mange ganger?

ANTALL GANGER:..........
H15

H15a

ALLE
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos psykolog?
JA
NEI
HVIS JA I H15
Kan du si hvor mange ganger?
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ANTALL GANGER:..........

TATT UT: Fysio-AlternSp
NYE SPØRSMÅL: PsykHj-LegTilf2
Hvis SpesPsyk eller H15 = JA
PsykHj Var dette første gang du fikk hjelp på grunn av psykiske helseproblemer?
Ja
Nei

Alle
TypLeg Hvilke type lege var du hos sist? Regn ikke med utenom
sykehus/poliklinikk
Fastlege
Annen allmenlege
Spesialist
LegTilf1 Hvor fornøyd var du med siste legebesøk (utenom sykehus/poliklinikk)?
Svært fornøyd
Middels fornøyd
Ikke fornøyd
LegTilf2 Jeg skal nå lese opp en del påstander om ditt siste legebesøk. For hver
påstand vil jeg at du skal svare om du er helt enig, litt enig,
VERKEN ENIG ELLER UENIG, litt uenig eller helt uenig?
1. Legen tar meg og mine problemer på alvor
2. Jeg har full tillit til den behandlingen legen gir
3. Legen gir meg ikke nok tid
4. Jeg blir forklart ting på en forstålig måte
5. Det tar alt for lang tid å få time hos legen
6. Jeg kunne snakke med legen uten å bli avbrutt av andre
7. Jeg blir involvert i beslutninger om egen helse og behandling?
H17a

Har du i løpet av de siste 12 måneder vært innlagt på sykehus eller sykestue
over natten?
REGN MED FØDSEL
JA
NEI

HVIS JA I H17a
H17aPsyk Var du innlagt på psykiatrisk sykehus eller avdeling?
JA
NEI

TATT UT: H20- Arbevn1 (FUNKSJONSEVNE)
OMSORG
TIL FLERPERSONHUSHOLDNINGER (KOSTHUSHOLD)
Oms9
Er det noen i husholdningen som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp til
daglige gjøremål på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller høy alder?
JA
NEI
Hvis Oms9 = ja
Oms9a Hvem i husholdningen er det som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp?
LISTE OVER HUSHOLDNINGEN
TIL PERSONER 67 ÅR OG ELDRE
H36 Får husholdningen regelmessig noe ulønnet hjelp fra slekt, venner eller naboer?
Vi tenker på praktisk hjelp til, eller tilsyn med syke, funksjonshemmede eller
eldre.
INGEN REGELMESSIG HJELP
HJELP/TILSYN FRA SLEKTNINGER
HJELP/TILSYN FRA NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
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H38

Har din husholdning i løpet av den siste måneden hatt hjelp eller
besøk av hjemmehjelp?
SISTE MÅNED REGNES FRA DD/MM
JA
NEI

H40

Har din husholdning i løpet av den siste måneden hatt hjelp eller
besøk av hjemmesykepleier?
JA
NEI

*H42
Har din husholdning i løpet av den siste måned hatt noen form for privat
hjelp som dere har betalt selv? Vi tenker på hjelp til personlig stell, rengjøring,
innkjøp, matlaging og annet husarbeid. Regn med betalt hjelp fra slekt, naboer,
frivillige organisasjoner og andre private. REGN IKKE MED HAGEARBEID
BETALT HJELP FRA PRAKTIKANTER OG HUSHOLDERSKER SKAL OGSÅ REGNES MED HER, SELV
OM DE ER DEL AV SAMME KOSTHUSHOLDNING.
JA
NEI

SOSIAL KONTAKT
ALLE
SK7

Har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med?
Ja
Nei

HVIS SK7 = ja
SK7ant Hvor mange fortrolige har du?
ANTALL
ALLE
SK7b
Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store
personlige problemer?
REGN OGSÅ MED NÆRMESTE FAMILIE
INGEN
1 ELLER 2
3-5
FLERE ENN 5

NYE SPØRSMÅL SK7B-NABOHJ
SK7b
Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store
personlige problemer?
REGN OGSÅ MED NÆRMESTE FAMILIE
INGEN
1 ELLER 2
3-5
FLERE ENN 5
Intr1 Hvor stor interesse viser folk for det du gjør? Vil du si at folk viser...
Stor deltakelse og interesse
Noe deltakelse og interesse
Liten deltakelse og interesse
Ingen deltakelse eller interesse
USIKKER
nabohj Det å få praktisk hjelp fra naboer om du skulle trenge det, er det..
svært lett
lett
verken lett eller vanskelig
vanskelig
svært vanskelig
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SAMLIVBRUDD OG DELT OMSORG - Nye spørsmål
Hvis 20 år eller eldre
Shdir1a Har du i løpet av de siste 10 årene opplevd separasjon eller skilsmisse?
TA IKKE MED SAMLIVSBRUDD MED SAMBOER
JA
NEI
Shdir1b
Har du opplevd dette en eller flere ganger?
En gang
Flere ganger
Shdir1c
[Førte din siste separasjon eller skilsmisse/Førte separasjonen eller skilsmissen]
til fordeling av omsorg og samvær med barn?
JA
NEI
Hvis Shdir1c = Ja
Shdir1d Har fordeling av omsorg og samvær med barn eller fastsetting eller betaling
av barnebidrag vært en kilde til konflikt?
Nei – ingen konflikt
ja, litt konflikter
ja, en del konflikter
ja, store konflikter
Hvis 20 år eller eldre
Shdir2a
Har du i løpet av de siste 10 årene opplevd andre samlivsbrudd? VI TENKER HER PÅ
BRUDD MED SAMBOER.
Shdir2b
Har du opplevd dette en eller flere ganger?
En gang
Flere ganger
Shdir2c
[Førte ditt siste brudd med samboer/Førte bruddet med samboer] til fordeling av
omsorg og samvær med barn?
JA
NEI
Hvis Shdir2c = Ja
Shdir2d Har fordeling av omsorg og samvær med barn eller fastsetting eller betaling
av barnebidrag vært en kilde til konflikt?
Nei – ingen konflikt
ja, litt konflikter
ja, en del konflikter
ja, store konflikter

LIVSSTIL
RØYKEVANER

H30a

H30b

ALLE
Hender det at du røyker?
JA
Ö H30b
NEI
Ö H31
HVIS JA I H30a
Røyker du daglig eller av og til?
Daglig
Av og til

NYE SPØRSMÅL: Tob4a-Jobbroyk
Tob4a Hvis H30b Av og til:
Hvor mange sigaretter røyker du anslagsvis per uke? BÅDE FABRIKKLAGDE OG
HJEMMERULLEDE
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Tob31a Hvis H30b Daglig:
Hvor mange sigaretter røyker du gjennomsnittlig pr. dag? BÅDE FABRIKKLAGEDE OG
HJEMMERULLEDE.
H 31 - Ikke røyker eller Av og til røyker:
Har du noen gang røykt daglig? Svar Ja/Nei
H32 - Daglig røyker eller Av og til røyker:
Har du planer om å slutte? Ja/Nei
Alle videre •H33
H33 - Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
Daglig
Av og til
Aldri
ALLE
Hvis flere enn IO i 18 år eller eldre
FamRoyk Røyker noen i husholdningen din?
JA
NEI
VennRoyk Hvor mange av dine venner røyker daglig eller av og til?
alle
de fleste
halvparten
en del
noen få
ingen
ikke aktuelt
JobbRoyk Hvor mange av de du vanligvis arbeider sammen med røyker daglig eller av
og til?
alle
de fleste
halvparten
en del
noen få
ingen
ikke aktuelt
AKTIVITET OG MOSJON
Nå kommer noen spørsmål om din fysiske aktivitet i fritiden siste 12 måneder. Ta
utgangspunkt i en vanlig uke og regn med arbeidsreisen som fritid.
H33

Mosjonerer eller trener du vanligvis...
Aldri
Sjeldnere enn én dag i uka
En gang i uka eller mer

H33a

HVIS SV.ALT 3 I H33
Oppgi antall dager du trener en vanlig uke...
ANTALL DAGER

HFys1 Hvor mange av de siste 7 dagene har du utført tungt fysisk arbeid eller hard
fysisk aktivitet som varte minst 10 minutter sammenhengende?
Med tungt fysisk arbeid eller hard fysisk aktivitet menes aktiviteter som gjør at
du puster mye tyngre enn normalt. Eksempler er hard trening, rask jogging eller
sykling, arbeid eller aktivitet som krever tunge løft eller bæring, gravearbeid i
hage, tungt husarbeid.
HVIS Hfys1 = 1 eller mer
HFys 2 Hvor lenge holdt du gjennomsnittlig på med slike aktiviteter på de <ANTALL
DAGER> dagene du har nevnt?/Hvor lenge holdt du på med slike aktiviteter denne
dagen?
TA KUN MED AKTIVITETER/ARBEID SOM VARTE SAMMENHENGENDE I 10 MINUTTER ELLER MER.
alle
HFys3. Hvor mange av de siste 7 dagene har du utført arbeid eller aktiviteter som
krever moderat fysisk innsats som varte minst 10 minutter sammenhengende?
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Med moderate fysiske aktivitet menes aktiviteter som gjør at du puster litt tyngre
enn normalt. Eksempler er lett trening, rask gange eller sykling i vanlig tempo
eller lette løft. Regn ikke med vanlig gange/eller spasering.
Hvis Hfys3 = 1 eller mer
Hfys4 Hvor lenge holdt du gjennomsnittlig på med slike aktiviteter på de <ANTALL
DAGER> dagene du har nevnt?/Hvor lenge holdt du på med slike aktiviteter denne
dagen?
alle
Hfys5 Hvor mange av de siste 7 dagene har du gått eller spasert i minst 10 minutter
sammenhengende? Regn både tiden det tok å gå til jobb og tiden du gikk rundt
hjemme, i bevegelse fra sted til sted, eller turer for rekreasjon, sport, mosjon
eller fritid. Regn med all gange uansett fart og anstrengelser.
HVIS Hfys5 = 1 eller mer
Hfys6 Hvor lenge gikk du gjennomsnittlig de <ANTALL DAGER> dagene du har
nevnt?/Hvor lenge gikk du denne dagen?

KOSTHOLD
Alle
Kost1 Hvor ofte spiser du vanligvis frisk frukt og bær? Vil du si…
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
3 eller flere ganger om dagen
2 ganger per dag
1 gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
Kost2 Hvor ofte spiser du vanligvis grønnsaker? Ta med alle typer grønnsaker,
friske, kokte, stekte, stuede. Vil du si…
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
3 eller flere ganger om dagen
2 ganger per dag
1 gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
Kost3 Hvor ofte spiser du vanligvis godteri, sjokolade, potetgull eller snacks? Vil
du si...
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
3 eller flere ganger om dagen
2 ganger per dag
1 gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
Kost4 Hvor mange glass brus eller saft med sukker drikker du vanligvis per dag?
3 eller flere glass om dagen
2 glass per dag
1 glass per dag
5-6 glass i uka
2-4 glass i uka
1 glass i uka
Mindre enn 1 glass i uka
Kost5 Hvor mange glass melk drikker du vanligvis? Regn med alle typer søt og sur
melt, yoghurt, melk på frokostblandinger, og melk i kaffe og te?
3 eller flere glass om dagen
2 glass per dag
1 glass per dag
5-6 glass i uka
2-4 glass i uka
1 glass i uka
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Mindre enn 1 glass i uka
Kost6a Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise frokost?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden
Kost6b Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise lunch eller formiddagsmat?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden
Kost6c Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise middag?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden
Kost6d Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke.
I løpet av en uke, hvor ofte pleier du å spise kveldsmat?
Hver dag
6 dager
5 dager
4 dager
3 dager
2 dager
1 dager
Aldri/sjelden

HØYDE OG VEKT
ALLE
*H31a Hvor høy er du, uten sko?

OPPGI I CENTIMETER
*31b

Hvor mye veier du, uten klær og sko?

HVIS GRAVID SPØR OM VEKT FORUT FOR GRAVIDITET

BARN 0-5 ÅR
Innledningstekster for barn1, barn2, barn3
Du har sagt at du har <ANTALL BARN> i alderen 0-5 år. Nå følger noen spørsmål om
disse. De første gjelder det yngste barnet <BARNETS NAVN>.
SmB1a Tror du at du her vært mer bekymret for ditt barn enn det andre foreldre
er?
JA
NEI
Hvis SmB1a = 1 og barn eldre enn 12. mnd
SmB1a Har du vært dette bekymret i løpet av de siste 12 månedene? VI TENKER OGSÅ
HER PÅ STØRRE BEKYMRINGER ENN MAN TROR ANDRE FORELDRE HAR.
JA
NEI
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Hvis SmB = 1 VIS KORT 4. HVIS TELEFON LES OPP SVARALTERNATIVENE
SBb2 Hva var det hos barnet som gjorde deg bekymret? (SET OF = flere svar
mulig)
Barnet har vært tilbaketrukket/trist
Barnet har hatt spesielt høyt aktivitetsnivå
Barnet har vært mer sint eller aggressiv enn det som er vanlig
Barnet har hatt mye konflikter med jevnaldrende
Barnet har vært mer engstelig enn det som er vanlig
Barnet har hatt spiseproblemer
Barnet har hatt søvnproblemer
Barnet har klaget over smerter i kroppen
Barnet er forsinket i sin utvikling på et eller flere områder
Annet
SmB2sp Spesifiser annet
SmB3a Er det andre utenfor familien som har vært bekymret for barnet?
JA
NEI
Hvis SmB3a = ja
SmB3b Hvem var dette? (SET OF = flere svaralternativer mulig)
Barnehage
Lege/helsesøster
Slektninger
Andre
SmB3bSp Spesifiser andre
SmB4a Har [DU/DERE] tatt kontakt med fagpersoner eller helsepersonell for
konsultasjon på grunn av disse bekymringene?
JA
NEI
Hvis ja i SmB4a
SmB4b VIS KORT 5. HVIS TELEFON LES OPP SVARALTERNATIVENE
Hva slag fagpersoner eller helsepersonell har dere tatt kontakt med? Flere
mulighet
Fastlege/helsesøster
PPT
Privatpraktiserende psykolog
Logoped
Alternative behandlere
Andre
SmB4bSp Spesifiser andre
SmB5a Fikk dere den hjelpen dere trengte?
JA
NEI
Hvis SmBa = Nei
SmB5b Hva slags hjelp var det dere trengte, som dere ikke fikk?
Hvis IO er gift eller samboer:
Barns familiesituasjon varierer. Noen bor sammen med begge sine foreldre, andre bor
i en sammensatt familie eller alene med en foreldre. Bor <NAVN> sammen...
1. begge sine foreldre
2. bare mor
3. bare far
4. INGEN AV DELENE HAN ER FOSTERBARN
Hvis Fam_1 = 2 eller 3
Fam_2b Har barnet samvær med den andre forelderen?
JA
NEI
DEN ANDRE FORELDEREN ET IKKE I LIVE
Hvis Fam_2 = ja
Fam_3c Hvor mye samvær har barnet med sin andre foreldre? Vil du si...
Mindre enn halve tiden
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Halve tiden
MER ENN HALVE TIDEN

BARN 6-15 ÅR
Punkt 1 Her begynner en blokk med spørsmål om barn i alderen 6-15 år i
husholdningen.
Trykk <1> for å gå videre.
Trykk deretter <End> dersom disse spørsmålene er besvart tidligere.
INNLEDNING
Intro1 Vi har registret at det bor <ANTALL> barn i alderen 6-15 år i husholdet.
Vi ønsker å stille noen spørsmål om [DETTE BARNET/DISSE <ANTALL> BARNA].
LISTE MED BARNAS NAVN OG FØDSELSDATO
Vi starter med <ETTERNAVN, FORNAVN>.
Skal spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN> besvares nå?
Ja
Nei
Hvis Intro1 = 2
HvemSvr2 Hvem i husholdningen er det som svarer på spørsmål om <ETTERNAVN, FORNAVN>
sin helse?
LISTE MED NAVN PÅ DE I HUSHOLDNINGEN SOM KAN SVARE
Når HvemSvr1 er utfylt starter man på spørsmålene om barnets helse
Hvis Nei
Intro1b Du hopper nå over spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN>, HVIS DET IKKE VAR
DET DU ØNSKER, TRYKK PIL OPPOVER, OG RETT SVARET PÅ FORRIGE SPØRSMÅL.
Hvis du ikke skal fylle ut spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN> er det fordi du ikke
får noe svar og må sende inn skjema uten disse opplysningene , eller er det fordi
du bare må vente til senere med å få tak i rett person?
Må sende inn skjema uten opplysningene om <ETTERNAVN, FORNAVN>
Skal fylles ut senere
Hvis Intro1b = 1 får man en advarsel man ev. må undertrykke.
FrafBarn1 Oppgi grunn til frafallet
Ønsker ikke å svare på disse spørsmålene
Fraværende pga. skole, jobb, ferie eller lignende/kan ikke svar
Langvarig sykdom svekkelse/kan ikke svare
Punkt2

Trykk <1> for å gå videre.
Trykk deretter <End> dersom disse spørsmålene er besvart tidligere.
Hvis flere barn kommer Intro2 etter at man har svart for barn nr.1, og Intro3 etter
barn nr. 3.
Intro2/Intro3 Vi har registret at det bor <ANTALL> barn i alderen 6-15 år i
husholdet. Vi ønsker å stille noen spørsmål om [DETTE BARNET/DISSE <ANTALL> BARNA].
LISTE MED BARNAS NAVN OG FØDSELSDATO
Vi starter med <ETTERNAVN, FORNAVN>.
Skal spørsmålene om <ETTERNAVN, FORNAVN> besvares nå?
Ja
Nei
EGENVURDERING AV HELSE
OM ALLE BARN 6-15 ÅR
BH1_
Hvordan vurderer du [hans/hennes] helse sånn i alminnelighet. Vil du si at
den er meget god,
god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?
MEGET GOD
GOD
VERKEN GOD ELLER DÅRLIG
DÅRLIG
MEGET DÅRLIG
SYKDOMMER/SKADER/FUNKSJONSHEMNINGER
ALLE
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*BH2a

Har [han/hun] noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen medfødt
sykdom eller virkning av skade?

MED VARIG SYKDOM ELLER LIDELSE MENES SYKDOM/LIDELSE SOM HAR VART
I MINST 6 MÅNEDER ELLER NYERE SYKDOM/LIDELSE SOM EN REGNER MED
VIL
BLI VARIG (SE INSTRUKS)
JA
NEI
HVIS JA I SPM BH2a
*BH2 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
*BH2 NaarFikk Når fikk [han/hun] sykdommen, skaden, lidelsen?

SISTE 6 MND
MER ENN SEKS MÅNEDER SIDEN
MEDFØDT
HUSKER IKKE
BH2 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE DET ER FLERE SYKDOMMER (MAKS 10):
*BH2 Flere Har [han/hun] flere sykdommer?
JA
NEI
HVIS SVARTE NEI I BH2a OG/ELLER NEI I BH2 Flere
VIS KORT 1.

HVIS TELEFONINTERVJU BE IO SE PÅ KORTET SOM KOM SAMMEN MED BREVET.
HVIS IO IKKE HAR DET: LES OPP FRA KORT
*BH3a

HVIS NEI I SPM BH2a:
Har [han/hun] noen av sykdommene på dette kortet?

JA
NEI
HVIS JA I SPM BH2a:
Har [han/hun] noen av sykdommene på dette kortet og er dette sykdom, skade eller
lidelse du ennå ikke har fortalt om?

JA
NEI
*BH3 HvaSlag Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?
*BH3 NaarFikk Når fikk [han/hun] sykdommen, skaden, lidelsen?

I LØPET AV SISTE 6 MND
7 MND SIDEN ELLER LENGER
MEDFØDT
HUSKER IKKE
BH3a SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE FLERE SYKDOMMER (MAKS 10)
*BH3 Flere Har [han/hun] flere sykdommer, skader eller lidelser på dette kortet?
JA
NEI
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HVIS NEI I H3a ELLER NEI I BH3 Flere
*BH4a Har [han/hun] noen funksjonshemming som [han/hun] ikke regner som sykdom,
skade eller lidelse og som du derfor ennå ikke har fortalt om?
JA
NEI
*BH4 Hvaslag Hva slags funksjonshemming er dette?

TYPE FUNKSJONSHEMMING:
*BH4 NaarFikk

Når fikk [han/hun] funksjonshemmingen?

I LØPET AV SISTE 6 MND
7 MND SIDEN ELLER LENGER
MEDFØDT
HUSKER IKKE
SPM BH4 SPØRSMÅLENE GJENTAS SÅ LENGE FLERE FUNKSJONSHEMMINGER (MAKS 5)
*BH4 Flere Har [han/hun] flere funksjonshemminger?
JA
NEI
VIRKNINGER AV SYKDOM/SKADE
STILLES TIL PERSONER MED SYKDOM ELLER FUNKSJONSHEMMING I H2-H4, ANDRE GÅR TIL H9
BH8a
Vi vil gjerne vite hvordan du vurderer den/de varige sykdommene/funksjonshemmingene [han/hun] har fortalt om. Virker noen av disse inn på [hans/hennes]
hverdag i høy grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt?
VI TENKER PÅ ALLE SLAGS VIRKNINGER: SMERTER, ANGST, SØVNPROBLEMER, TRETTHET,
BEGRENSNINGER I HVA DU KAN GJØRE. DERSOM DET ER VIRKNINGER SOM KOMMER OG GÅR
I PERIODER, KOMMER DET AN PÅ IO’S VURDERING AV OM DETTE ER NOE SOM VIRKER INN
PÅ HVERDAGEN.
I høy grad
I noen grad
I liten grad
Ikke i det hele tatt
SKADER
BSkad1a De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder. Har [han/hun]
i løpet av de siste 12 måneder vært utsatt for en eller flere skader eller
forgiftning som førte til at du oppsøkte lege eller tannlege?
JA
NEI
Hvis BSkad1a = ja
De neste spørsmålene gjelder skadeepisoder siste 12 måneder:
BSkad1b Hvor mange ganger har [han/hun] vært skadet slik at du måtte oppsøke
lege/tannlege?
Spør om inntil 6 skader
Hvis Skad1b = 1
BSka Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold, overfall,
eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
uhell eller en ulykke
vold, overfall, eller håndgemeng
andre forhold
Hvis BSkad1b = 2 eller flere skader (hvis flere enn 6 spør om de 6 mest alvorlige)
SKADE NR. <1-6>
Vi ønsker å vite litt mer om de skadene du har fortalt om. Vi starter med den
første.
Skyldes skaden et uhell eller en ulykke, var den forårsaket av vold, overfall,
eller håndgemeng eller skyldes den andre forhold.
1. uhell eller en ulykke
2. vold, overfall, eller håndgemeng
3. andre forhold
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BSkb SKADE NR. <1-6>
Hvor skjedde denne?
I EGEN BOLIG
PÅ GÅRDSPLASS, I TRAPPEOPPGANG EL. VED BOLIGEN
I ELLER VED ANDRES BOLIG
PÅ OFFENTLIG TRANSPORTMIDDEL
PÅ ELLER VED KAFÉ, RESTAURANT, BAR, DANSESTED EL.
PÅ VEG, GATE, TORG ELLER ANNEN OFFENTLIG PLASS
PÅ SKOLE ELLER UTDANNINGSINSTITUSJON
PÅ EGEN ARBEIDSPLASS
TRENINGSSTUDIO, SPORTS- ELLER IDRETTSARENA
I NATUREN, TIL LANDS, VANNS
ANNET STED
Hvis BSkb = 11
BSkbS Hvilket annet sted.
Skade1a = ja
BSkc
SKADE NR. <1-6>
Hva holdt [han/hun] på med da skaden skjedde:
1. VAR PÅ ARBEID
2. VAR PÅ VEI TIL ELLER FRA JOBB ELLER SKOLE
3. VAR PÅ SKOLE, LÆRESTED, SFO
4. HOLDT PÅ MED SPORT, IDRETT ELLER MOSJON PÅ FRITIDEN
5. HOLDT PÅ MED HOBBY ELLER ANDRE FRITIDSAKTIVITETER ELLER LEKTE
6. Holdt på med ubetalt arbeid eks. Husarbeid, vedlikeholdsarbeid, barnetilsyn
7. ANNEN AKTIVITET
Hvis BSkc = 7
BSkcS Spesifiser annet.
BSkad1a = ja
BSkd SKADE NR. <1-6> VIS KORT 3 Flere svar mulig
Hva slags skade ble [han/hun] påført?
Brudd
Forstuving
Hjernerystelse/hodeskade
Hud/overflatesår
kutt eller stikksår
Forbrenning
Forgiftning med legemiddel eller andre stoffer
Kvestelse DVS. KLEM ELLER KNUSSKADER
Annet
Hvis BSkd = 9
BSkdS SKADE NR. <1-6>
Hvilken annen skade?
BSke SKADE NR. <1-6>
Hvis ikke sysselsatt eller går på skole stilles spørsmålet
Førte skaden til sykefravær fra skole eller arbeid utover selve skadedagen?
JA
NEI
Hvis BSke = ja
BSkf SKADE NR. <1-6>
Hvor mange dager

NYE SPØRSMÅL: SMERTER BSm1-10c

Alle
Så noen spørsmål om smerter.
BSm1 Har [HAN/HUN] langvarige eller stadig tilbakevendende smerter?
JA
NEI = Gå til spørsmål BSp41
Hvis BSm1 = Ja
BSm2a Hvor lenge har [HAN/HUN] hatt disse smertene? OPPGIS I ÅR OG MÅNEDER,
HVIS 3 ÅR ELLER MER OPPGIS KUN I ÅR. HVIS MINDRE ENN ETT ÅR SKRIV <0>.
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HVIS BSm2a < 3
BSm2b OPPGI ANTALL MÅNEDER
hvis sm2a mer enn 2 måneder Gå til spørsmål Sp1 (har du en lege du vanligvis
bruker)

Hvis mer enn 3 måneder
BSm3a Har [HAN/HUN] smerter hele tiden uten opphør eller er det smerter som
kommer og går? VI TENKER HER PÅ OM IO HAR SMERTER HVER DAG UTEN OPPHØR,
IKKE OM [HAN/HUN] HAR SMERTER SAMMENHENGENDE I PERIODER.
hele tiden uten opphør
kommer og går
Hvis BSm3a = 2 'kommer og går'
BSm3b Hvor ofte kommer smertene vanligvis?
OPPGI
ANTALL GANGER PER DAG, ELLER
ANTALL GANGER PER UKE ELLER
ANTALL GANGER PER MÅNED.

BSm3b1 Hvor ofte kommer smertene vanligvis?
ANTALL GANGER PER DAG:
BSm3b2 Hvor ofte kommer smertene vanligvis?
ANTALL GANGER PER UKE:
Sm3b3 Hvor ofte kommer smertene vanligvis?
ANTALL GANGER PER MÅNED:
Hvis BSm1 = Ja
BSm4a Så vil jeg gjerne vite hvor sterke smertene [HANS/HENNES] er. På en
skala fra 0 til 10, der 0 tilsvarer ingen smerte og 10 tilsvarer den
sterkeste smerten du kan forestille deg.
Hvor sterke tror du at [HANS/HENNES] smertene vanligvis er?
0 ----------- 10
BSm10b Har [HAN/HUN] vært borte fra skolen i 1 uke eller mer de siste 12
måneder på grunn av smerteplager?
JA
NEI
Hvis sm11b = JA
BSm10c Hvor mange uker var [HAN/HUN] var borte fra skolen siste 12 måneder
på grunn av smerteplager?
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ASTMA OG ALLERGI
ALLE
Så over til noen spørsmål om astma, allergi og overfølsomhet
BSp41 LISTE FRA H2-H4
SPØRSMÅLET KAN BESVARES AV INTERVJUER OM SYKDOMMEN STÅR PÅ LISTEN.
Er [han/hun], eller har [han/hun] noen gang vært plaget av astma eller allergi?
JA
NEI
ALLE
BSp42 Har [han/hun] noen gang hatt eller har [han/hun] for tiden…
SPØRSMÅLET KAN BESVARES AV INTERVJUER OM SYKDOMMEN STÅR PÅ LISTEN.
rennende nese, snue, kløe i øynene (f.eks høysnue) som opptrer på visse
årstider
rennende nese, snue, kløe i øynene, som opptrer uavhengig av årstider
atopisk eksem
elveblest
astma
allergiske lidelser i tarmen
eksem, eller allergisk eksem på huden
allergisk sjokkreaksjon
annen allergi
INGEN
Hvis Sp42 = annen allergi
BSp42Sp Spesifiser annen allergi
HVIS JA PÅ ET ELLER FLERE SPM 42
BSpm43 Tar [han/hun] noen forholdsregler for ikke å få en allergisk reaksjon?
JA
NEI
Hvis spm43 =JA
BSpm44 Les opp liste - Flere svar mulig
bruker av medisin
oppholder seg innendørs
unngår spesielle matvarer
har spesielle innredninger i hjemmet
unngår dyrehold
unngår spesielle tekstiler eller stoffer
unngår rom hvor det røykes
unngår visse typer smykker eller sminke
unngår visse typer kjemikalier
har måttet skifte skole/bolig/flytte til annet sted
INGEN
FUNKSJONSEVNE
ALLE
Så noen spørsmål om vansker i forhold til barnets evne til å se, høre eller
uttrykke seg språklig i hverdagslige situasjoner. Vi tenker på vansker [han/hun]
har, selv med bruk av hjelpemidler som briller, kontaktlinser, høreapparat eller
lignende.
Bfunk1a Har [han/hun] vansker med å se skrift tydelig, for eksempel i skolebøker?
JA
NEI
Bfunk1b Har [han/hun] vansker med å høre tydelig hva som blir sagt i en samtale med
minst 2 andre?
JA
NEi
Bfunk1c Har [han/hun] vansker med å uttrykke seg med språk/tale slik at [han/hun]
blir forstått av andre? REGN IKKE MED SPRÅKPROBLEMER SOM SKYLDES AT HAN HAR ET
ANNET MORSMÅL
JA
NEi
STILLES TIL PERSONER 6-15 ÅR MED VARIG SYKDOM OG/ELLER FUNKSJONSHEMMING I SPM H2-H4
BSp22b Har [han/hun] på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming
vansker med å gå ved egen hjelp? Vil du si at...
det ikke er mulig
det er svært vanskelig
det noe vanskelig
det ikke vanskelig
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BSp22c Har [han/hun] på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming
vansker med å delta i fritidsaktiviteter? Vil du si at...
det ikke er mulig
det er svært vanskelig
det noe vanskelig
det ikke vanskelig
BSp22j Har [han/hun] på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming
vansker med å delta
i lek? Vil du si at...
det ikke er mulig
det er svært vanskelig
det noe vanskelig
det ikke vanskelig
ALLE
BSkol3 Kjenner du til om [han/hun] har lærevansker knyttet til dysleksi,
hyperaktivitet, konsentrasjonsproblemer eller psykisk utviklingshemning?
JA
NEI
Hvis Skole_3 = ja
BSkol4 Mottar [han/hun] ekstrahjelp på skolen i form av individuell plan,
støttelærer eller ekstrahjelp?
JA
NEI
VET IKKE
BRUK AV HELSETJENESTER
ALLE
BH11_

Har [han/hun] hatt kontakt med allmennpraktiserende lege eller legevakt siste
14 dager? Vi tenker på alle slags kontakter.
JA
NEI

Hvis BH11 = ja
BH11b Hvor mange kontakter?
BH12b1_
Har [han/hun] i 14-dagers perioden hatt telefonkonsultasjon med lege?
Regn ikke med timebestillinger. Ta med kontakter som foresatte eller andre voksne
har hatt på barnets vegne.
JA
NEI
Hvis BH12b1 = ja
BH12b2 Hvor mange kontakter?
ALLE
BH13a

Omtrent hvor mange kontakter med allmennpraktiserende lege eller legevakt
hadde [han/hun] siste 12 måneder på grunn av egen sykdom?

Boybant Hvor mange av disse kontaktene gjaldt øyeblikkelig hjelp pga. egen sykdom?
BOyb Gjaldt denne kontakten øyeblikkelig hjelp på grunn av egen sykdom?"
JA
NEI
BOybFan Hvor mange av disse <ANTALL fra oyeb> var med hans/hennes fastlege? HVIS
BARNET IKKE HAR FASTLEGE, SKAL ANTALL KONTAKTER SETTES LIK 0
BoybF Var denne kontakten med hans/hennes fastlege?
BoybV Var denne kontakten med legevakt?
BOybVan Og hvor mange av kontaktene var med legevakt?
ALLE
BH14
Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist utenfor
sykehus på grunn av egen sykdom?
JA
NEI
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HVIS JA I BH14
BH14a Kan du si hvor mange ganger?
ALLE
BH16
Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder vært hos legespesialist på
sykehus for poliklinisk
konsultasjon på grunn av egen sykdom? REGN IKKE MED
INNLEGGELSE OVER NATTEN
JA /NEI
HVIS JA I BH16
BH16a Hvor mange ganger?
BFagk1_ Har han/hun i løpet av de siste 12 måneder vært i kontakt med PP-tjenesten,
barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykolog eller andre fagpersoner i
forbindelse med
atferds-, trivselsproblemer eller annet?
JA
NEI
Hvis BFagk1_ =ja:
BFagk2_ Hvilken type tjeneste har [han/hun] vært i kontakt med? Flere svar mulig
allmennlege
legespesialist
logoped
PP-tjenesten
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
psykolog
psykiater
Andre, SPESIFISER
BFagk2S Hvilke andre?
ALLE
BFysio Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder ...vært hos fysioterapeut?
JA
NEI
BAlt1_ Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos naturmedisiner eller andre
behandlere?
JA
NEI
Hvis BAlt1_ = ja
BAlt2_ HanHun vært hos... Flere svar mulig
akupunktør
homeopat
fotsoneterapeut
annen, SPESIFISER
BaltSp Hvilken annen?
BH17a Har [han/hun] i løpet av de siste 12 måneder ...vært innlagt på sykehus eller
sykestue over natten?
JA
NEI
HVIS H17a = ja
H17aPs Var dette opphold på psykiatrisk sykehus eller avdeling?
JA
NEI
BTann1_ Har [han/hun] vært hos tannlege siste 12 måneder?
JA
NEI
MEDISINBRUK
ALLE
Så går vi over til noen spørsmål om medisinbruk siste 4 uker.
BMed_

Har han/hun tatt medisiner siste 4 uker? Regn med alle typer medisiner både
reseptbelagte medisiner og smertestillende, febernedsettende midler uten
resept. Regn ikke med vitaminer og kosttilskudd.
JA
NEI
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Hvis ja
BMed1a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt smertestillende middel uten
resept?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed1b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed2a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt smertestillende middel på
resept fra lege?
JA/NEI
Hvis Ja
BMed2b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed3a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt penicillin eller annen type
antibiotika?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed3b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed4a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt astmamedisin?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed4b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed5a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt allergimedisin?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed5b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed6a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt sovemidler?
JA
NEI
Hvis Ja
BMed6b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
BMed7a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt beroligende medisin?
JA
NEI
Bmed7b Tok [han/hun] dette daglig eller nesten daglig de siste 4 ukene?
JA
NEI
Bmed8a Har [han/hun] i løpet av de siste 4 ukene tatt andre medisiner? Regn ikke med
ikke med vitaminer og kosttilskudd.
SOSIALE RELASJONER / MOBBING
BSK5a Har [han/hun] noen gode venner på stedet der dere bor?
JA
NEI
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BSK6
Hvor ofte omtrent er [han/hun] sammen med venner på fritiden. Regn ikke med
organisert
idrett.
OMTRENT DAGLIG
OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
SJELDNERE ENN HVERT ÅR
BMob1a Har ditt barn blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste 6 månedene? Vi
tenker på om andre barn har sagt eller gjort vonde og ubehagelige ting til
[ham/henne], eller om [han/hun] gjentatte ganger er blitt blir holdt utenfor eller
ertet på en måte [han/hun] ikke liker.
JA
NEI
VET IKKE
PROBLEMER / PLAGER
ALLE
BSp3a Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... hatt vondt i magen?
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3b Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... hatt hodepine?
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3c
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vansker med å sovne
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri

BSp3d
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært urolig/rastløs
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri

BSp3e Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... hatt
konsentrasjonsvansker
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3f Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært sint eller i
dårlig humør
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
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BSp3g Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært
bekymret/engstelig
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3h Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... vært seg lei
seg/nedfor
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri
BSp3i Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... følt seg
nervøs/utrygg
1. hver dag
2. flere ganger i uken
3. en gang i uken
4. en gang i måneden
5. sjeldnere
6. aldri
BSp3j
alene
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvor ofte har [han/hun] i løpet av de 3 siste månedene... følt seg ensom/
hver dag
flere ganger i uken
en gang i uken
en gang i måneden
sjeldnere
aldri

SMERTER

Alle
Så noen spørsmål om smerter.
Sm1 Har [HAN/HUN]langvarige eller stadig tilbakevendende smerter?
JA
NEI = Gå til spørsmål Sp1 (har du en lege du vanligvis bruker)
Hvis Sm1 = Ja
Sm2a Hvor lenge har [HAN/HUN]hatt smerter? OPPGIS I ÅR OG MÅNEDER, HVIS 3
ÅR ELLER MER OPPGIS KUN I ÅR. HVIS MINDRE ENN ETT ÅR SKRIV <0>.
HVIS Sm2a < 3
Sm2b OPPGI MÅNEDER
hvis sm2a < enn 3 måneder Gå til spørsmål Sp1 (har du en lege du vanligvis
bruker)

Hvis > enn 3 måneder
Sm3a Har [HAN/HUN]smerter hele tiden uten opphør? VI TENKER HER PÅ OM IO
HAR SMERTER HVER DAG UTEN OPPHØR, IKKE OM [HAN/HUN] HAR SMERTER
SAMMENHENGENDE I PERIODER.
JA
NEI
Hvis Sm3a = 2 'NEI'
Sm3b Hvor ofte har du vanligvis smerter?
Flere ganger i døgnet
Hver dag
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3-6 dager i uken
1-2 dager i uken
3-4 dager i måneden
1-2 dager i måneden
mindre enn 1 dag i måneden
ANNET
Sm3c Hvor lenge varer smertene vanligvis sammenhengende? Vil du si i...
mindre enn 1 time,
flere timer i strekk,
en eller flere døgn i strekk, eller
en eller flere uker i strekk
Hvis Sm3c = 1
Sm3c_1 Hvor mange minutter sammenhengende?
Hvis Sm3c = 2
Sm3c_2 Hvor mange timer sammenhengende?
Hvis Sm3c = 3
Sm3c_3 Hvor mange døgn sammenhengende?
Hvis Sm3c = 4
Sm3c_4 Hvor mange uker sammenhengende?
Hvis Sm1 = Ja
Sm4a På en skala fra 0 til 10, der 0 tilsvarer ingen smerte og 10 tilsvarer
den sterkeste smerten du kan forestille deg.
Hvor sterke tror du at [HANS/HENNES] smerter er vanligvis?
0 ----------- 10
BSm10b Har [HAN/HUN] vært borte fra skolen 1 uke eller mer de siste 12
måneder på grunn av dine smerteplager?
JA
NEI
Hvis sm11b = JA
Sm10c Hvor mange uker har [HAN/HUN] vært borte fra skolen på grunn av
smerter i løpet av de siste 12 måneder?

KOSTHOLD
BKost1a Hvor ofte spiser [han/hun] vanligvis godteri, sjokolade, potetgull eller
snacks? Vil du si...
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
Flere ganger om dagen
En gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
BKost1b Hvor ofte spiser [han/hun] vanligvis frisk frukt og bær? Vil du si…
HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
Flere ganger om dagen
En gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
BKost1c Hvor ofte spiser han/hun vanligvis grønnsaker? Ta med alle typer

grønnsaker friske, kokte, stekte, stuede.
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HVIS FLERE I ETT MÅLTID, REGNES DET SOM EN GANG
Flere ganger om dagen
En gang per dag
5-6 ganger i uka
2-4 ganger i uka
1 gang i uka
Sjeldnere enn 1 gang i uka
BKost2a
Hvor mange glass brus eller saft med sukker drikker [han/hun]
vanligvis per dag?
1. 3 glass eller mer hver dag
2. 2 glass per dag
3. 1 glass per dag
4. Mindre enn 1 glass per dag
5. Aldri
BKost2b
Hvor mange glass melk drikker han/ hun vanligvis? Regn med alle
typer søt og sur melk, yoghurt, melk på frokostblandinger, og melk i kaffe
og te.
1.
2.
3.
4.
5.

3 glass eller mer hver dag
2 glass per dag
1 glass per dag
Mindre enn 1 glass per dag
Aldri

HØYDE OG VEKT
HVIS BARNET ER 6-12 ÅR
Sp44 Hvor høy er [han/hun], uten sko?
Sp45 Hvor mye veier [han/hun] uten klær og sko?
AKTIVITET PÅ FRITIDEN
ALLE
BFys1_ Så noen spørsmål om fysisk aktivitet og idrett.
Omtrent hvor mange timer i løpet av en vanlig uke er [han/hun] i fysisk aktivitet
utenom skoletid?
Med fysisk aktivitet tenker vi på fysisk aktiv lek, løping, sykling, tur-,
skigåing, svømming, ballspill, bruk av rulleskøyter, sparkesykkel og lignende. Regn
både med organisert og uorganiserte aktiviteter.
HVIS UNDER EN TIME SKRIV >0>
BFys2_ Hvor mange timer i løpet av en vanlig hverdag ser [han/hun] vanligvis på TV,
video, DVD, eller bruker PC, playstation eller lignende?
HVIS UNDER EN TIME SKRIV >0>
BSkole1 Går eller sykler [han/hun] vanligvis til og fra skolen?
1. Ja, går eller sykler
2. Nei, kommer seg til skolen på annen måte
BSkole2 Hvor lang tid bruker han/hun vanligvis?
ANTALL MINUTTER
SAMVÆR
Hvis IO er gift eller samboer:
Barns familiesituasjon varierer. Noen bor sammen med begge sine foreldre, andre bor
i en sammensatt familie eller alene med en foreldre. Bor <NAVN> sammen...
1. begge sine foreldre
2. bare mor
3. bare far
4. INGEN AV DELENE HAN ER FOSTERBARN
Hvis Fam_1 = 2 eller 3
BFam_2 Har barnet samvær med den andre forelderen?
1. JA
2. NEI
3. DEN ANDRE FORELDEREN LEVER IKKE
Hvis Fam_2 = ja
BFam_3 Hvor mye samvær har barnet med sin andre foreldre? Vil du si...
1. Mindre enn halvetiden
2. Halve tiden
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3. MER ENN HALVE TIDEN

Hvis intervjuet om barn 13-15 år
Bpost Vi vil også sende <SØNNS/DATTERS NAVN> et spørreskjema, som vi håper
han/hun har anledning til å fylle ut på egenhånd.
Trykke <1> for å gå videre
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AVSLUTNING
Hvis intro2 = 2, 'fylles ut senere'
Barnsvar
Spørsmål om barn i alderen 6-15 år gjenstår. Skal de besvares nå eller
senere?
1. Nå
2. Senere
Hvis Barnsvar = 1 'Nå' Trykk <Enter> eller på <Gå til>-knappen på
varselplakaten.
*NyAdrTlf HVIS IO ER 16-79 ÅR
Hvis siste del av intervjuet (spørsmål om barn 6-15 år) er gjennomført
med andre enn IO selv, sørg for at IO får beskjed om at ' BarnHanhun
vil motta et skjema i posten med flere spørsmål om helse.
Ellers
les opp følgende (til IO):
Da har jeg ikke flere spørsmål, tusen takk for intervjuet. Fordi denne
undersøkelsen består av to deler vil du om kort tid motta et skjema i
posten. Der er det flere spørsmål om helse. Vi håper at du også tar
deg tid til å svare på dette. Det vil være et viktig bidrag til
undersøkelsen.

Sjekk at vi har riktig adresse.
<ADRESSE>
<POSTNR+POSTSTED>
Skal denne adressen endres?
1. Adressen må endres
2. Adressen er riktig
HVIS IO ER 80 ÅR ELLER ELDRE
Da har jeg ikke flere spørsmål, tusen takk for intervjuet
IntSlutt
1. Telefon
2. Besøk/forsøk på besøk
3. Ingen kontakt
Hvis IntSlutt = 2 (her skal det ikke være tillatt med F8 og F9
besok
Dette er en besøksundersøkelse. Hvorfor ble intervjuet tatt som
telefonintervju og ikke besøksintervju?
1. Ingen intervjuer i området
2. Jeg valgte å ta det på telefon
3. IO valgte å ta det på telefon
4. Annet SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL
Hvis besok = 4
besokSp
Hva var årsaken til at du tok intervjuet som telefonintervju isteden
for besøksintervju?
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FORSKJELLER MELLOM SKJEMA TIL TILLEGGS- OG
HOVEDUTVALGET
Følgende spørsmål er tatt ut/lagt til i skjemaet for tilleggsutvalget:
Helsetjenster: tatt ut spørsmål lege7a-e + 14-dagers sekvensen h11- fastoye, Leg6ab, Fysio-AlternSp, lagt til nye spørsmål om PsykHj-LegTilf2
Smerter: Hele sekvensen er ny Sm1-Sm10d
Funksjonsevne: Hele sekvensen er tatt ut H20- Arbevn1
Sosial kontakt: Nye spørsmål SK7B-NABOHJ
Samlivsbrudd: Hele sekvens er ny Shdir1a-2d
Barn 6-15år – smerter: Hele sekvensen er ny Sm1-Sm10d
Livsstil – røyking: Nye spørsmål Tob4a-Jobbroyk
Tilgjengelighet til stemmegivning og valg: Alle spørsmål tatt ut
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Vedlegg 9

«NAVN_»
«NAVN2_»
«ADRESSE_»
«POSTNR_» «POSTSTED_»

«IO_NR_»

Oslo, november 2005
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse
Takk for at du lot deg intervjue i forbindelse med Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse 2005.
Som tidligere opplyst består undersøkelsen av to deler. Et personlig intervju som du har allerede har
gjennomført og et postalt spørreskjema til selvutfylling. Her er følger den andre delen av
undersøkelsen.
Det vedlagte spørreskjema inneholder spørsmål om problemer, plager, levevaner og forhold i livet
som er av betydning for vår psykiske helse.
Formålet med denne delen av undersøkelsen er å kartlegge befolkningens psykisk helsetilstand.
Resultatene fra undersøkelsen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlag for helsemyndighetenes
opptrappingsplan for psykisk helse. De vil bli benyttet i planlegging av tjenestetilbud og forebyggende
tiltak. Det er derfor like viktig at de som opplever problemer og de som ikke har det, svarer på
skjemaet.
Vi minner om at...
• undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler
• det er frivillig å delta
• alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt
• Statistisk sentralbyrå vil aldri offentliggjøre eller formidle videre hva den enkelte har svart
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en e-post til
levekaar@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt
personvernombud på telefon 21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no.
Det ferdig utfylte spørreskjemaet legger du i den vedlagte svarkonvolutten, og returnere det til oss.
Nok en gang: Tusen takk for hjelpen!
Med vennlig hilsen

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, november 2005
Saksbehandlar: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005 - Helse
Statistisk sentralbyrå takkar for intervjuet i samband med Levekårsundersøkinga 2005. Som tidlegare
opplyst består undersøkinga av to deler. Eit personleg intervju som du har alt har gjennomført og eit
postalt spørjeskjema som vi ber deg fylle ut sjølv. Her følgjer dette skjemaet.
I det vedlagde spørjeskjema er det spørsmål om problem, plager, levevanar og tilhøve i livet som
verkar inn på vår psykiske helse.
Formålet med denne delen av undersøkinga er å kartleggje befolkninga si psykisk helsetilstand.
Resultata frå undersøkinga skal inngå som ein del av kunnskapsgrunnlaget for styresmaktene sin
opptrappingsplan for psykisk helse. Dei vil bli brukte i planlegging av tenestetilbod og førebyggjande
tiltak. Det er derfor like viktig at dei som opplever eller har opplevd problem og dei som ikkje
har det, svarer på skjemaet.
Vi minner om at...
• undersøkinga gjennomførest etter lovpålagde reglar
• det er frivillig å delta
• alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt
• vi aldri vil offentleggjere eller formidle vidare kva den enkelte har svart
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein e-post
til levekaar@ssb.no. Generelle spørsmål om personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt
personvernombod på telefon 21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no.
Det ferdig utfylte spørjeskjemaet legg du i den vedlagde svarkonvolutten, og sender det attende til oss.
Nok ein gong: Tusen takk for hjelpa!
Med venleg helsing

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Underlagt taushetsplikt
Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse - Del 2

Vedlegg 10

Formålet med denne delen av undersøkelsen er å kartlegge befolkningens psykiske helsetilstand. Resultatene fra undersøkelsen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlag for helsemyndighetenes opptrappingsplan for psykisk helse. De vil bli benyttet i planlegging av tjenestetilbud og forebyggende tiltak. Det
er derfor like viktig at både de som opplever eller har opplevd problemer og de som ikke har det,
svarer på skjemaet.

Dette skjemaet skal leses maskinelt. Bruk blå eller svart penn. Skriver du feil, sverter du ut svaret som ikke
gjelder, slik:

Skjemaet foreligger på begge målformer
Side 8
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Seksjon 340
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Styresiffer 1

Spilling

Parforhold
1

Er du for tiden i et parforhold som har vart i mer enn 6 måneder?
Ja
Nei

2

4

24

Gå til

4

Kryss av for hvor enig du er i beskrivelsene under? Sett ett kryss per linje. Verken
Helt
Litt enig eller Litt
Helt
enig
Enig
enig
uenig uenig Uenig
uenig
Min partner og jeg har problemer i parforholdet ................................................................................................................
Jeg er svært lykkelig i mitt parforhold ...............................................................................................................................
Min partner er generelt forståelsesfull ...............................................................................................................................
Jeg er fornøyd med forholdet til min partner .....................................................................................................................

Hestespill ..........................................................................................................................................................................
Bingo ................................................................................................................................................................................
Andre pengespill ...............................................................................................................................................................

Under er det satt opp fem utsagn som dreier seg om erfaringer med å kontrollere og mestre ting i livet. Vi ber
deg ta stilling til i hvilken grad du synes at disse utsagnene passer for deg. Sett ett kryss per linje.
Like mye
Svært
enig som
Svært
enig
Enig
uenig
Uenig uenig
Jeg har liten kontroll over det som hender med meg ........................................................................................................
Noen av mine problemer er det ikke mulig for meg å løse ................................................................................................
Det er ikke mye jeg kan gjøre for å forandre på viktige ting
i livet mitt ..........................................................................................................................................................................
Jeg føler ofte at jeg er hjelpeløs når det gjelder å takle livets
problemer .........................................................................................................................................................................

Fører din spilling til problemer for deg personlig, økonomisk, i forhold til skole, jobb eller andre mennesker,
søvnproblemer eller lignende?
Ja
Nei

Hvor fornøyd er du med livet? Kryss av for hvor enig eller uenig du er i de følgende påstander. Sett ett kryss per
linje.
Verken
Helt
Litt enig eller Litt
Helt
enig
Enig
enig
uenig
uenig uenig Uenig
På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt .................................................................................................................
Livsbetingelsene mine er svært gode ...............................................................................................................................
Jeg er fornøyd med livet mitt ............................................................................................................................................
Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet ..................................................................................................
Hadde jeg kunne levd på nytt, ville jeg nesten ikke
forandret noe ....................................................................................................................................................................

5

Poker og terningspill (ikke internett) ..................................................................................................................................
Lotto, tipping, og lignende .................................................................................................................................................
Oddsen .............................................................................................................................................................................

25

Livssituasjon
4

Hvor mange ganger har du satset penger på følgende pengespill, siste 12 måneder?
Flere
Flere
Sjeldnere Har ikke spilt
ganger
1 gang
ganger i
enn en gang de siste 12
i uka
i uka
måneden
per måned
månedene
Spilleautomater .................................................................................................................................................................
Skrapelodd .......................................................................................................................................................................
Pengespill på internett ......................................................................................................................................................

Er du 20 år eller eldre?
Ja
Nei

3

Gå til

Nedenfor er det noen spørsmål om ulike typer spill en kan vinne penger på, f.eks. spilleautomater, skrapelodd,
lotto, tipping, oddsen, bingo og internettspill.

26

Avslutt

Har du gjort flere forsøk på å kontrollere, redusere eller slutte med pengespill uten å lykkes?
Ja
Nei

27

Bruker du stadig mer tid på spillingen for å bli tilfreds eller oppnå den ønskede spenningen?
Ja
Nei

28

Lyver du for familiemedlemmer eller andre for å skjule omfanget av spillingen?
Ja
Nei

Takk for hjelpen!

Av og til føler jeg meg som en brikke i livets spill ..............................................................................................................
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Side 7

19

Opplever du at familiemedlemmet har fått god hjelp for sine psykiske plager? Hvis flere har problemer, tenk på
det familiemedlemmet som har størst problemer nå.
Ja
Nei
Har søkt hjelp, men ikke fått

Bruk av medisiner
6

I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du brukt følgende medisiner? Sett ett kryss per linje.

I hvilken grad har familiemedlemmenes psykiske plager vært en belastning for deg de siste 12 månedene?
Ingen grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Sovemedisin .....................................................................................................................................................................
Beroligende medisin .........................................................................................................................................................
Medisin mot depresjon .....................................................................................................................................................
Annen medisin på resept ..................................................................................................................................................

Alkohol og rusmidler
21

I løpet av de siste 12 månedene, hvor ofte har du... Sett ett kryss per linje.
1 gang i
Ingen md. eller 2-3 ganger 1 gang 2-3 ganger 4-7 ganger
ganger sjeldnere
i mnd per uke per uke
per uke
drukket noen form for alkohol ...........................................................................................................................................
drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset .............................................................................................................
drukket 5 drinker eller mer på en kveld (tilsvarer fem
½ flasker pils eller 1/1 flaske vin) ......................................................................................................................................

22

I løpet av de siste 12 månedene, har du opplevd følgende i forbindelse med bruk av alkohol?
Ja
Nei
forsøkt å redusere alkoholinntaket ....................................................................................................................................
folk som står deg nær har sagt at de sjeneres av dine drikkevaner ..................................................................................
hatt skyldfølelse knyttet til drikking ....................................................................................................................................
av og til hatt behov for å drikke om morgenen/dagen derpå .............................................................................................

23

Sjeldnere
enn hver
uke

Ikke brukt
siste 4 uker
Smertestillende medisin uten resept .................................................................................................................................
Smertestillende medisin med resept .................................................................................................................................
Allergi-medisin ..................................................................................................................................................................
Astma-medisin ..................................................................................................................................................................
Daglig

20

Hver uke, men
ikke daglig

Kryss av for det som passer for deg. Sett to kryss per linje, ett for 'siste 12 måneder' og ett for 'Hele livet'.
Siste 12 måneder

Hele livet

1 gang i
md. eller 2-3 ganger 1 gang 2-3 ganger 4-7 ganger
sjeldnere
i md.
per uke per uke
per uke

Har du noen
gang gjort det?
Ja Nei
Brukt hasj eller marihuana ................................................................................................................................................
Ingen
ganger

Brukt andre narkotiske stoffer ...........................................................................................................................................
Brukt anabole steroider eller
andre dopingpreparater ....................................................................................................................................................
Brukt tabletter (legemidler) for å få rus .............................................................................................................................
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Plager
7

Nedenfor finner du en oppstilling av plager og problemer som man av og til har. Angi hvor mye hvert enkelt problem
har plaget deg eller vært til besvær i løpet av de siste 14 dagene. Sett ett kryss per linje.
Veldig
Ganske
mye
Ikke plaget
Litt plaget
mye plaget
plaget
Hodepine ..........................................................................................................................................................................
Skjelving ...........................................................................................................................................................................
Matthet eller svimmelhet ...................................................................................................................................................
Nervøsitet, indre uro .........................................................................................................................................................
Plutselig frykt uten grunn ..................................................................................................................................................
Stadig redd eller engstelig .................................................................................................................................................
Hjertebank, hjerteslag som løper avgårde ........................................................................................................................
Følelse av å være anspent, oppjaget ................................................................................................................................
Anfall av angst eller panikk ...............................................................................................................................................
Så rastløs at det er vanskelig å sitte stille .........................................................................................................................
Mangel på energi, alt går langsommere enn vanlig ..........................................................................................................
Lett for å klandre deg selv ................................................................................................................................................
Lett for å gråte ..................................................................................................................................................................
Tanker om å ta ditt liv ........................................................................................................................................................
Dårlig matlyst ....................................................................................................................................................................
Søvnproblemer .................................................................................................................................................................
Følelse av håpløshet med tanke på fremtiden ..................................................................................................................
Nedtrykt, tungsindig ..........................................................................................................................................................
Følelse av ensomhet ........................................................................................................................................................
Tap av seksuell lyst og interesse ......................................................................................................................................
Følelse av å være lurt i en felle eller fanget ......................................................................................................................
Mye bekymret eller urolig ..................................................................................................................................................
Uten interesse for noe ......................................................................................................................................................
Følelse av at alt er et slit ...................................................................................................................................................
Følelse av å være unyttig ..................................................................................................................................................
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8

Har du noen gang tidligere i livet sammenhengende i perioder på 14 dager eller mer...

12

Ja
Nei
Følt deg deprimert, trist eller nedfor ..................................................................................................................................

I løpet av de siste 12 månedene, har du på grunn av psykiske helseproblemer... Sett så mange kryss som passer.
vært innlagt på sykehus
fått medisiner
fått psykoterapi eller samtaleterapi
annet

Hatt problemer med matlysten eller spist for mye .............................................................................................................
Vært plaget av kraftløshet eller mangel på overskudd ......................................................................................................
Virkelig bebreidet deg selv og følt deg verdiløs. ................................................................................................................
Hatt problemer med å konsentrere deg eller vanskelig for å ta beslutninger ....................................................................
Hatt minst tre av de problemene som er nevnt ovenfor samtidig. .....................................................................................

13

Spesialisthelsetjenesten
Kommunen
Begge deler
Vet ikke

Livshendelser
9

Har noe av det følgende hendt deg i løpet av de siste 12 måneder? Sett ett kryss per linje.
Ja
Nei
Du har selv vært utsatt for en alvorlig fysisk sykdom, skade eller overfall .........................................................................
En av dine nærmeste har vært alvorlig syk, utsatt for skade eller overfall ........................................................................
Din mor eller far, din ektefelle/samboer eller barn er avgått ved døden ............................................................................

14

Du har hatt alvorlige økonomiske problemer ....................................................................................................................
Du har hatt problemer med politiet og blitt fremstilt for retten ...........................................................................................
Noe du satte stor pris på er mistet eller blitt stjålet ...........................................................................................................
Du er blitt kuet, fornedret eller ydmyket over lengre tid .....................................................................................................
Noen har truet med å skade deg eller noen som står deg nær .........................................................................................
Du er blitt sparket, slått eller utsatt for andre former for fysisk vold. ..................................................................................
Du er blitt tvunget eller forsøkt tvunget til seksuell omgang. .............................................................................................

15

16

11

Gå til 17

17

Har du vært sykemeldt eller mottatt noen annen form for ytelser fra folketrygden (f.eks. uføretrygd, attføring
eller rehabiliteringspenger) som følge av helt eller delvis redusert arbeidsevne pga. dine psykiske problemer
de siste 12 månedene?
Ja
Nei

Helseproblemer hos familien

Hvem har du søkt hjelp hos? Sett så mange kryss som passer.
Allmennpraktiserende lege
Psykiater
Psykolog
Sykepleier
Sosialarbeider/sosionom
Annen psykoterapeut, f. eks gestaltterapeut
Alternative behandlere/naturmedisinere
Annet helsepersonell
Prest eller annen religiøs leder
Rådgiver
Andre

Har din arbeidsevne vært helt eller delvis redusert pga. dine psykiske problemer de siste 12 månedene?
Ja, helt
Ja, delvis
Nei

Har du søkt hjelp pga. psykiske helseproblemer i løpet av de siste 12 månedene?
Ja
Nei

Var dette første gang i ditt liv at du fikk hjelp pga. psykiske helseproblemer?
Ja
Nei

Bruk av helsetjenester
10

Alt i alt, hvordan vurderer du den behandlingen du har fått de siste 12 månedene? Syns du den har hatt...
meget god virkning
god virkning
moderat virkning
liten virkning
ingen virkning

En nær familievenn eller annen slektning (f.eks onkel/tante, søskenbarn, besteforeldre) er avgått ved døden ....................
Du er blitt separert på grunn av problemer i ekteskapet/samboerskapet ..........................................................................
Du har brutt et langvarig vennskap/forhold .......................................................................................................................
Du har hatt et alvorlig problem med en nær venn, nabo eller slektning ............................................................................
Du er blitt arbeidsledig eller har søkt forgjeves etter ny jobb i mer enn en måned ............................................................
Du er blitt avskjediget fra din jobb .....................................................................................................................................

Fikk du hoveddelen av behandlingen/hjelpen i spesialisthelsetjenesten eller i egen kommune? Sett et kryss.

18

Er det noen i familien som har eller har hatt en psykisk sykdom eller psykiske plager som de har søkt hjelp
for?
Ja, tidligere
Ja, nå
Nei, aldri
Uaktuelt
Foreldre ............................................................................................................................................................................
Søsken .............................................................................................................................................................................
Barn ..................................................................................................................................................................................
Ektefelle/samboer .............................................................................................................................................................
Andre i familien. ................................................................................................................................................................
Hvis aldri eller uaktuelt på
Hvis ja, nå eller ja, tidligere på minst
alle familiemedlemmer
ett familiemedlem
Gå til 19
Gå til 21
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Har du noen gang tidligere i livet sammenhengende i perioder på 14 dager eller mer...

12

Ja
Nei
Følt deg deprimert, trist eller nedfor ..................................................................................................................................

I løpet av de siste 12 månedene, har du på grunn av psykiske helseproblemer... Sett så mange kryss som passer.
vært innlagt på sykehus
fått medisiner
fått psykoterapi eller samtaleterapi
annet

Hatt problemer med matlysten eller spist for mye .............................................................................................................
Vært plaget av kraftløshet eller mangel på overskudd ......................................................................................................
Virkelig bebreidet deg selv og følt deg verdiløs. ................................................................................................................
Hatt problemer med å konsentrere deg eller vanskelig for å ta beslutninger ....................................................................
Hatt minst tre av de problemene som er nevnt ovenfor samtidig. .....................................................................................

13

Spesialisthelsetjenesten
Kommunen
Begge deler
Vet ikke

Livshendelser
9

Har noe av det følgende hendt deg i løpet av de siste 12 måneder? Sett ett kryss per linje.
Ja
Nei
Du har selv vært utsatt for en alvorlig fysisk sykdom, skade eller overfall .........................................................................
En av dine nærmeste har vært alvorlig syk, utsatt for skade eller overfall ........................................................................
Din mor eller far, din ektefelle/samboer eller barn er avgått ved døden ............................................................................

14

Du har hatt alvorlige økonomiske problemer ....................................................................................................................
Du har hatt problemer med politiet og blitt fremstilt for retten ...........................................................................................
Noe du satte stor pris på er mistet eller blitt stjålet ...........................................................................................................
Du er blitt kuet, fornedret eller ydmyket over lengre tid .....................................................................................................
Noen har truet med å skade deg eller noen som står deg nær .........................................................................................
Du er blitt sparket, slått eller utsatt for andre former for fysisk vold. ..................................................................................
Du er blitt tvunget eller forsøkt tvunget til seksuell omgang. .............................................................................................

15

16

11

Gå til 17

17

Har du vært sykemeldt eller mottatt noen annen form for ytelser fra folketrygden (f.eks. uføretrygd, attføring
eller rehabiliteringspenger) som følge av helt eller delvis redusert arbeidsevne pga. dine psykiske problemer
de siste 12 månedene?
Ja
Nei

Helseproblemer hos familien

Hvem har du søkt hjelp hos? Sett så mange kryss som passer.
Allmennpraktiserende lege
Psykiater
Psykolog
Sykepleier
Sosialarbeider/sosionom
Annen psykoterapeut, f. eks gestaltterapeut
Alternative behandlere/naturmedisinere
Annet helsepersonell
Prest eller annen religiøs leder
Rådgiver
Andre

Har din arbeidsevne vært helt eller delvis redusert pga. dine psykiske problemer de siste 12 månedene?
Ja, helt
Ja, delvis
Nei

Har du søkt hjelp pga. psykiske helseproblemer i løpet av de siste 12 månedene?
Ja
Nei

Var dette første gang i ditt liv at du fikk hjelp pga. psykiske helseproblemer?
Ja
Nei

Bruk av helsetjenester
10

Alt i alt, hvordan vurderer du den behandlingen du har fått de siste 12 månedene? Syns du den har hatt...
meget god virkning
god virkning
moderat virkning
liten virkning
ingen virkning

En nær familievenn eller annen slektning (f.eks onkel/tante, søskenbarn, besteforeldre) er avgått ved døden ....................
Du er blitt separert på grunn av problemer i ekteskapet/samboerskapet ..........................................................................
Du har brutt et langvarig vennskap/forhold .......................................................................................................................
Du har hatt et alvorlig problem med en nær venn, nabo eller slektning ............................................................................
Du er blitt arbeidsledig eller har søkt forgjeves etter ny jobb i mer enn en måned ............................................................
Du er blitt avskjediget fra din jobb .....................................................................................................................................

Fikk du hoveddelen av behandlingen/hjelpen i spesialisthelsetjenesten eller i egen kommune? Sett et kryss.

18

Er det noen i familien som har eller har hatt en psykisk sykdom eller psykiske plager som de har søkt hjelp
for?
Ja, tidligere
Ja, nå
Nei, aldri
Uaktuelt
Foreldre ............................................................................................................................................................................
Søsken .............................................................................................................................................................................
Barn ..................................................................................................................................................................................
Ektefelle/samboer .............................................................................................................................................................
Andre i familien. ................................................................................................................................................................
Hvis aldri eller uaktuelt på
Hvis ja, nå eller ja, tidligere på minst
alle familiemedlemmer
ett familiemedlem
Gå til 19
Gå til 21
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19

Opplever du at familiemedlemmet har fått god hjelp for sine psykiske plager? Hvis flere har problemer, tenk på
det familiemedlemmet som har størst problemer nå.
Ja
Nei
Har søkt hjelp, men ikke fått

Bruk av medisiner
6

I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du brukt følgende medisiner? Sett ett kryss per linje.

I hvilken grad har familiemedlemmenes psykiske plager vært en belastning for deg de siste 12 månedene?
Ingen grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Sovemedisin .....................................................................................................................................................................
Beroligende medisin .........................................................................................................................................................
Medisin mot depresjon .....................................................................................................................................................
Annen medisin på resept ..................................................................................................................................................

Alkohol og rusmidler
21

I løpet av de siste 12 månedene, hvor ofte har du... Sett ett kryss per linje.
1 gang i
Ingen md. eller 2-3 ganger 1 gang 2-3 ganger 4-7 ganger
ganger sjeldnere
i mnd per uke per uke
per uke
drukket noen form for alkohol ...........................................................................................................................................
drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset .............................................................................................................
drukket 5 drinker eller mer på en kveld (tilsvarer fem
½ flasker pils eller 1/1 flaske vin) ......................................................................................................................................

22

I løpet av de siste 12 månedene, har du opplevd følgende i forbindelse med bruk av alkohol?
Ja
Nei
forsøkt å redusere alkoholinntaket ....................................................................................................................................
folk som står deg nær har sagt at de sjeneres av dine drikkevaner ..................................................................................
hatt skyldfølelse knyttet til drikking ....................................................................................................................................
av og til hatt behov for å drikke om morgenen/dagen derpå .............................................................................................

23

Sjeldnere
enn hver
uke

Ikke brukt
siste 4 uker
Smertestillende medisin uten resept .................................................................................................................................
Smertestillende medisin med resept .................................................................................................................................
Allergi-medisin ..................................................................................................................................................................
Astma-medisin ..................................................................................................................................................................
Daglig

20

Hver uke, men
ikke daglig

Kryss av for det som passer for deg. Sett to kryss per linje, ett for 'siste 12 måneder' og ett for 'Hele livet'.
Siste 12 måneder

Hele livet

1 gang i
md. eller 2-3 ganger 1 gang 2-3 ganger 4-7 ganger
sjeldnere
i md.
per uke per uke
per uke

Har du noen
gang gjort det?
Ja Nei
Brukt hasj eller marihuana ................................................................................................................................................
Ingen
ganger

Brukt andre narkotiske stoffer ...........................................................................................................................................
Brukt anabole steroider eller
andre dopingpreparater ....................................................................................................................................................
Brukt tabletter (legemidler) for å få rus .............................................................................................................................
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Plager
7

Nedenfor finner du en oppstilling av plager og problemer som man av og til har. Angi hvor mye hvert enkelt problem
har plaget deg eller vært til besvær i løpet av de siste 14 dagene. Sett ett kryss per linje.
Veldig
Ganske
mye
Ikke plaget
Litt plaget
mye plaget
plaget
Hodepine ..........................................................................................................................................................................
Skjelving ...........................................................................................................................................................................
Matthet eller svimmelhet ...................................................................................................................................................
Nervøsitet, indre uro .........................................................................................................................................................
Plutselig frykt uten grunn ..................................................................................................................................................
Stadig redd eller engstelig .................................................................................................................................................
Hjertebank, hjerteslag som løper avgårde ........................................................................................................................
Følelse av å være anspent, oppjaget ................................................................................................................................
Anfall av angst eller panikk ...............................................................................................................................................
Så rastløs at det er vanskelig å sitte stille .........................................................................................................................
Mangel på energi, alt går langsommere enn vanlig ..........................................................................................................
Lett for å klandre deg selv ................................................................................................................................................
Lett for å gråte ..................................................................................................................................................................
Tanker om å ta ditt liv ........................................................................................................................................................
Dårlig matlyst ....................................................................................................................................................................
Søvnproblemer .................................................................................................................................................................
Følelse av håpløshet med tanke på fremtiden ..................................................................................................................
Nedtrykt, tungsindig ..........................................................................................................................................................
Følelse av ensomhet ........................................................................................................................................................
Tap av seksuell lyst og interesse ......................................................................................................................................
Følelse av å være lurt i en felle eller fanget ......................................................................................................................
Mye bekymret eller urolig ..................................................................................................................................................
Uten interesse for noe ......................................................................................................................................................
Følelse av at alt er et slit ...................................................................................................................................................
Følelse av å være unyttig ..................................................................................................................................................
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Spilling

Parforhold
1

Er du for tiden i et parforhold som har vart i mer enn 6 måneder?
Ja
Nei

2

4

24

Gå til

4

Kryss av for hvor enig du er i beskrivelsene under? Sett ett kryss per linje. Verken
Helt
Litt enig eller Litt
Helt
enig
Enig
enig
uenig uenig Uenig
uenig
Min partner og jeg har problemer i parforholdet ................................................................................................................
Jeg er svært lykkelig i mitt parforhold ...............................................................................................................................
Min partner er generelt forståelsesfull ...............................................................................................................................
Jeg er fornøyd med forholdet til min partner .....................................................................................................................

Hestespill ..........................................................................................................................................................................
Bingo ................................................................................................................................................................................
Andre pengespill ...............................................................................................................................................................

Under er det satt opp fem utsagn som dreier seg om erfaringer med å kontrollere og mestre ting i livet. Vi ber
deg ta stilling til i hvilken grad du synes at disse utsagnene passer for deg. Sett ett kryss per linje.
Like mye
Svært
enig som
Svært
enig
Enig
uenig
Uenig uenig
Jeg har liten kontroll over det som hender med meg ........................................................................................................
Noen av mine problemer er det ikke mulig for meg å løse ................................................................................................
Det er ikke mye jeg kan gjøre for å forandre på viktige ting
i livet mitt ..........................................................................................................................................................................
Jeg føler ofte at jeg er hjelpeløs når det gjelder å takle livets
problemer .........................................................................................................................................................................

Fører din spilling til problemer for deg personlig, økonomisk, i forhold til skole, jobb eller andre mennesker,
søvnproblemer eller lignende?
Ja
Nei

Hvor fornøyd er du med livet? Kryss av for hvor enig eller uenig du er i de følgende påstander. Sett ett kryss per
linje.
Verken
Helt
Litt enig eller Litt
Helt
enig
Enig
enig
uenig
uenig uenig Uenig
På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt .................................................................................................................
Livsbetingelsene mine er svært gode ...............................................................................................................................
Jeg er fornøyd med livet mitt ............................................................................................................................................
Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet ..................................................................................................
Hadde jeg kunne levd på nytt, ville jeg nesten ikke
forandret noe ....................................................................................................................................................................

5

Poker og terningspill (ikke internett) ..................................................................................................................................
Lotto, tipping, og lignende .................................................................................................................................................
Oddsen .............................................................................................................................................................................

25

Livssituasjon
4

Hvor mange ganger har du satset penger på følgende pengespill, siste 12 måneder?
Flere
Flere
Sjeldnere Har ikke spilt
ganger
1 gang
ganger i
enn en gang de siste 12
i uka
i uka
måneden
per måned
månedene
Spilleautomater .................................................................................................................................................................
Skrapelodd .......................................................................................................................................................................
Pengespill på internett ......................................................................................................................................................

Er du 20 år eller eldre?
Ja
Nei

3

Gå til

Nedenfor er det noen spørsmål om ulike typer spill en kan vinne penger på, f.eks. spilleautomater, skrapelodd,
lotto, tipping, oddsen, bingo og internettspill.

26

Avslutt

Har du gjort flere forsøk på å kontrollere, redusere eller slutte med pengespill uten å lykkes?
Ja
Nei

27

Bruker du stadig mer tid på spillingen for å bli tilfreds eller oppnå den ønskede spenningen?
Ja
Nei

28

Lyver du for familiemedlemmer eller andre for å skjule omfanget av spillingen?
Ja
Nei

Takk for hjelpen!

Av og til føler jeg meg som en brikke i livets spill ..............................................................................................................
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Underlagt taushetsplikt
Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse - Del 2

Formålet med denne delen av undersøkelsen er å kartlegge befolkningens psykiske helsetilstand. Resultatene fra undersøkelsen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlag for helsemyndighetenes opptrappingsplan for psykisk helse. De vil bli benyttet i planlegging av tjenestetilbud og forebyggende tiltak. Det
er derfor like viktig at både de som opplever eller har opplevd problemer og de som ikke har det,
svarer på skjemaet.

Dette skjemaet skal leses maskinelt. Bruk blå eller svart penn. Skriver du feil, sverter du ut svaret som ikke
gjelder, slik:

Skjemaet foreligger på begge målformer
Side 8
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RA-0572

Bokmål

11.2005

Seksjon 340

Styresiffer 1

Vedlegg 11

Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen

Takk for hjelpen!
Vi vil gjerne takke alle som har svart på skjemaet til
levekårsundersøkelsen.

Takk for hjelpen!
Vi vil gjerne takke alle som har svart på skjemaet
til levekårsundersøkinga.

Dersom du ennå ikke har hatt anledning til å svare,
vil vi være veldig takknemlige hvis du kan fylle ut
skjemaet og sende det inn så snart som mulig. Det
er frivillig å delta, men skal vi få gode resultater er
det viktig at så mange som mulig svarer.

Dersom du til no ikkje har hatt høve til å svare, vil
vi vere svært takksame dersom du kan fylle ut
skjemaet og sende det inn så snart som mogleg.
Det er frivillig å delta, men skal vi få gode resultat
er det viktig at så mange som mogleg svarer.

Dersom du har spørsmål til utfyllingen eller trenger
nytt skjema, kan du ringe grønt nummer
800 83 028.

Dersom du har spørsmål til utfyllinga eller trenger
nytt skjema, kan du ringje grønt nummer
800 83 028.

Vennlig hilsen

Vennleg helsing

Hanne C. Hougen
rådgiver

Hanne C. Hougen
rådgjevar

Levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen

Takk for hjelpen!
Vi vil gjerne takke alle som har svart på skjemaet til
levekårsundersøkelsen.

Takk for hjelpen!
Vi vil gjerne takke alle som har svart på skjemaet
til levekårsundersøkinga.

Dersom du ennå ikke har hatt anledning til å svare,
vil vi være veldig takknemlige hvis du kan fylle ut
skjemaet og sende det inn så snart som mulig. Det
er frivillig å delta, men skal vi få gode resultater er
det viktig at så mange som mulig svarer.

Dersom du til no ikkje har hatt høve til å svare, vil
vi vere svært takksame dersom du kan fylle ut
skjemaet og sende det inn så snart som mogleg.
Det er frivillig å delta, men skal vi få gode resultat
er det viktig at så mange som mogleg svarer.

Dersom du har spørsmål til utfyllingen eller trenger
nytt skjema, kan du ringe grønt nummer
800 83 028.

Dersom du har spørsmål til utfyllinga eller trenger
nytt skjema, kan du ringje grønt nummer
800 83 028.

Vennlig hilsen

Vennleg helsing

Hanne C. Hougen
rådgiver

Hanne C. Hougen
rådgjevar
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Postboks 8131 Dep., N-0033 Oslo

«IO_nummer»
«Navn»
«Adresse»
«Postnummer» «Poststed»

Postboks 8131 Dep., N-0033 Oslo

«IO_nummer2»
«Navn2»
«Adresse2»
«Postnummer2» «Poststed2»
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Vedlegg 12

Oslo, januar 2006
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse
For en tid tilbake fikk du tilsendt et spørreskjema i forbindelse med levekårsundersøkelsen. Da vi ikke
kan se å ha mottatt noe skjema fra deg, tillater vi oss å minne om undersøkelsen.
Hvis du allerede har sendt inn skjemaet, ber vi deg se bort fra denne henvendelsen og takker
for et verdifullt bidrag til undersøkelsen.
Dersom du ennå ikke har svart, vil vi være takknemlige om du kunne fylle ut skjemaet og returnere det til
oss i den frankerte svarkonvolutten. I tilfelle du skulle ha forlagt skjemaet, legger vi ved et nytt.
Dersom det er noe du lurer på, kan du ringe oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende en e-post til
levekaar@ssb.no. Vi viser også til informasjon i tidligere brev.

Vennlig hilsen,

Hanne C. Hougen
rådgiver
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2

Oslo, januar 2006
Saksbehandlar: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005 - Helse
For ei tid sidan fekk du eit spørjeskjema i samband med levekårsundersøkinga. Da vi ikkje kan sjå å ha
fått noko skjema frå deg, tillet vi oss å minne om undersøkinga.
Dersom du allereie har sendt inn skjemaet, ber vi deg sjå bort frå dette brevet og takkar for eit
verdifullt bidrag til undersøkinga.
Dersom du enno ikkje har svart, vil vi vere veldig takksame om du kunne fylle ut skjemaet og returnere
det til oss i den frankerte svarkonvolutten. I tilfelle du skulle ha forlagt skjemaet, legg vi ved eit nytt.
Undersøkinga er godkjend av Datatilsynet, og alle svara vil bli behandla etter lovbestemte reglar.
Statistisk sentralbyrå vil aldri offentleggjere eller formidle vidare opplysningar om den enkelte.
Dersom det er noko du lurer på, kan du ringje oss gratis på telefon 800 83 028 eller sende ein e-post til
levekaar@ssb.no. Vi viser også til informasjon i tidlegare brev.

Vennleg helsing
Statistisk sentralbyrå

Hanne C. Hougen
rådgjevar
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Vedlegg 13

Oslo, januar 2006
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005
Vi vil gjerne takke deg for at du deltok i Levekårsundersøkelsen 2005, både ved å svare over
telefon og ved å sende inn et skjema. På grunn av en feil ved skjemaet du fikk i posten, sender
vi deg nå et tilleggsskjema som inneholder de to sidene som manglet.
Vi beklager at vi må henvende oss til deg en gang til i forbindelse med undersøkelsen, og som
takk for denne ekstra innsatsen har vi lagt ved et Flaxlodd.
Formålet med denne delen av undersøkelsen er å kartlegge befolkningens psykisk helsetilstand.
Resultatene fra undersøkelsen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for helsemyndighetenes
opptrappingsplan for psykisk helse. De vil bli benyttet i planlegging av tjenestetilbud og forebyggende
tiltak. Det er derfor viktig at vi får svar på alle spørsmålene i spørreskjemaet.
Vi minner om at...
• undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler
• det er frivillig å delta
• alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt
• Statistisk sentralbyrå vil aldri offentliggjøre eller formidle videre hva den enkelte har svart

Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med undersøkelsen, kan du ringe grønt nummer:
800 83 028 eller sende en e-post til levekaar@ssb.no.
Nok en gang: Tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Oslo, januar 2006
Sakshandsamar: Hanne Cecilie Hougen
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005
Vi vil nytte høvet til å takke for at du deltok i Levekårsundersøkinga 2005, både ved å svare
over telefon og ved å sende inn eit skjema. På grunn av ein feil i skjemaet du fikk i posten,
sender vi deg no eit tilleggsskjema som inneheld dei to sidene som mangla.
Vi ber om orsaking for at vi no må vende oss til deg ein gong til i samband med
undersøkinga, som takk for denne ekstra innsatsen har vi lagt ved eit Flaxlodd.
Formålet med denne delen av undersøkinga er å kartleggje befolkninga si psykiske helsetilstand.
Resultata frå undersøkinga skal inngå som ein del av kunnskapsgrunnlaget for styresmaktene sin
opptrappingsplan for psykisk helse. Dei vil bli brukte i planlegging av tenestetilbod og førebyggjande
tiltak. Det er difor viktig at vi får svar på alle spørsmåla i spørjeskjemaet.
Vi minner om at...
• undersøkinga gjennomførest etter lovpålagde reglar
• det er frivillig å delta
• alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt
• vi aldri vil offentleggjere eller formidle vidare kva den enkelte har svart

Er det er noko du lurer på i samband med undersøkinga, kan du ringje grønt nummer:
800 83 028 eller sende ein e-post til levekaar@ssb.no.
Nok ein gong: Takk for hjelpa!
Venleg helsing

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Vedlegg 14
Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse - Del 2
Ekstra opptrykk av spørsmålene på sidene 2 og 7
Dette skjemaet skal leses maskinelt. Bruk blå eller svart penn. Skriver du feil, sverter du ut svaret som ikke gjelder,
slik:

Parforhold
1

Er du for tiden i et parforhold som har vart i mer enn 6 måneder?
Ja
Nei

2

4

Er du 20 år eller eldre?
Ja
Nei

3

Gå til

Gå til

4

Kryss av for hvor enig du er i beskrivelsene under? Sett ett kryss per linje. Verken
Helt
Litt enig eller Litt
Helt
enig
Enig
enig
uenig uenig Uenig
uenig
Min partner og jeg har problemer i parforholdet ................................................................................................................
Jeg er svært lykkelig i mitt parforhold ...............................................................................................................................
Min partner er generelt forståelsesfull ...............................................................................................................................
Jeg er fornøyd med forholdet til min partner .....................................................................................................................

Livssituasjon
4

Hvor fornøyd er du med livet? Kryss av for hvor enig eller uenig du er i de følgende påstander. Sett ett kryss per
linje.
Verken
Helt
Litt enig eller Litt
Helt
enig
Enig
enig
uenig uenig Uenig
uenig
På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt .................................................................................................................
Livsbetingelsene mine er svært gode ...............................................................................................................................
Jeg er fornøyd med livet mitt ............................................................................................................................................
Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet ..................................................................................................
Hadde jeg kunne levd på nytt, ville jeg nesten ikke
forandret noe ....................................................................................................................................................................

5

Under er det satt opp fem utsagn som dreier seg om erfaringer med å kontrollere og mestre ting i livet. Vi ber
deg ta stilling til i hvilken grad du synes at disse utsagnene passer for deg. Sett ett kryss per linje.
Like mye
Svært
enig som
Svært
enig
Enig
uenig
Uenig uenig
Jeg har liten kontroll over det som hender med meg ........................................................................................................
Noen av mine problemer er det ikke mulig for meg å løse ................................................................................................
Det er ikke mye jeg kan gjøre for å forandre på viktige ting
i livet mitt ..........................................................................................................................................................................
Jeg føler ofte at jeg er hjelpeløs når det gjelder å takle livets
problemer .........................................................................................................................................................................
Av og til føler jeg meg som en brikke i livets spill ..............................................................................................................
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Spilling
Nedenfor er det noen spørsmål om ulike typer spill en kan vinne penger på, f.eks. spilleautomater, skrapelodd,
lotto, tipping, oddsen, bingo og internettspill.
24

Hvor mange ganger har du satset penger på følgende pengespill, siste 12 måneder?
Flere
Flere
Sjeldnere Har ikke spilt
ganger
1 gang
ganger i
enn en gang de siste 12
i uka
i uka
måneden
per måned
månedene
Spilleautomater .................................................................................................................................................................
Skrapelodd .......................................................................................................................................................................
Pengespill på internett ......................................................................................................................................................
Poker og terningspill (ikke internett) ..................................................................................................................................
Lotto, tipping, og lignende .................................................................................................................................................
Oddsen .............................................................................................................................................................................
Hestespill ..........................................................................................................................................................................
Bingo ................................................................................................................................................................................
Andre pengespill ...............................................................................................................................................................

25

Fører din spilling til problemer for deg personlig, økonomisk, i forhold til skole, jobb eller andre mennesker,
søvnproblemer eller lignende?
Ja
Nei

26

Avslutt

Har du gjort flere forsøk på å kontrollere, redusere eller slutte med pengespill uten å lykkes?
Ja
Nei

27

Bruker du stadig mer tid på spillingen for å bli tilfreds eller oppnå den ønskede spenningen?
Ja
Nei

28

Lyver du for familiemedlemmer eller andre for å skjule omfanget av spillingen?
Ja
Nei

Takk for hjelpen!
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Vedlegg 15

TIL IO
ADRESSE
POSTADRESSE

Oslo, november 2005
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse - Skjema til ungdom
Da du ble intervjuet på levekårsundersøkelsen 2005 - Helse, ble du informerte om at vi ville sende et
spørreskjema i posten til <BARNETS NAVN>. Dette finner du vedlagt. Skjemaet inneholder spørsmål om
fysisk aktivitet, helseproblemer, kosthold, venner, familie, skolen, samt forhold til tobakk og rusmidler.
For at svarene ikke skal påvirkes av andre, håper vi at <HAN/HUN> får mulighet til å fylle ut skjemaet på
egen hånd, uten hjelp eller innsyn fra andre personer. Det ferdig utfylte skjemaet legges i den vedlagte
svarkonvolutten og sendes tilbake til Statistisk sentralbyrå.
Det er frivillig å delta, og for at vi skal få gode resultater er det avgjørende at flest mulig deltar. Vi kan ikke
erstatte [HAM/HENNE] med en annen. Undersøkelsen gjennomføres etter lovpålagte regler og SSB har
utnevnt et eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har
taushetsplikt. Vi vil aldri offentliggjøre eller formidle videre hva den enkelte har svart. Man kan når som
helst trekke seg fra undersøkelsen.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en e-post til
levekaar@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørende personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettes til vårt
personvernombud på telefon 21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no.
Alle som svarer, er med i trekningen av 5 gavekort á 300 kroner.
På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Ole Sandvik
seksjonssjef

129

TIL IO
ADRESSE
POSTADRESSE

Oslo, november 2005
Saksbehandlar: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005 - Helse - Skjema til ungdom
Da du vart intervjua på Levekårsundersøkinga 2005 - Helse, vart du informert om at vi ville sende eit
spørjeskjema i posten til <BARNETS NAVN>. Dette finn du vedlagd. Skjemaet inneheld spørsmål om
fysisk aktivitet, helseproblem, kosthald, venner, familie, skolen, samt forhold til tobakk og rusmiddel.
For at svara ikkje skal påverkast av andre, håper vi at [HAN/HO] kan fylle ut skjemaet på eiga hand, utan
hjelp eller innsyn frå andre personar. Det ferdig utfylte skjemaet legg de i den vedlagde svarkonvolutten og
sender den attende til Statistisk sentralbyrå.
Det er frivillig å delta, og for at vi skal få gode resultat er det avgjerande at flest mogleg deltek. Vi kan ikkje
erstatte [HAN/HENNE] med andre. Undersøkinga gjennomførest etter lovpålagde reglar og SSB har utnemnt
eit eige personvernombod godkjent av Datatilsynet. Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har teieplikt.
Vi vil aldri offentleggjere eller formidle vidare kva den enkelte har svart. Ein kan når som helst trekkje seg frå
undersøkinga.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein e-post til
levekaar@ssb.no. Generelle spørsmål vedrørande personvern i Statistisk sentralbyrå kan rettast til vårt
personvernombod på telefon 21 09 00 00 eller e-post personvernombud@ssb.no.
Alle som svarer, er med i trekninga av 5 gåvekort á 300 kroner.
På forhand takk for hjelpa!

Med vennleg helsing

Ole Sandvik
seksjonssjef
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Underlagt taushetsplikt
Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo

Smerter
16

Levekårsundersøkelsen 2005

Har du i løpet av de siste 14 dagene vært plaget av følgende smerter?

Vedlegg 16

Skjema til ungdom
Ikke
plaget

Litt plaget

Ganske
Veldig
mye
mye
plaget
plaget
Nakkesmerter ...................................................................................................................................................................
Smerter øverst i ryggen ....................................................................................................................................................
Smerter i korsryggen ........................................................................................................................................................
Smerter i armene ..............................................................................................................................................................
Smerter i skuldrene ..........................................................................................................................................................
Smerter i knærne ..............................................................................................................................................................
Smerter i føttene ...............................................................................................................................................................

Kosthold og spisevaner
17

Hvor mange dager spiser du følgende måltider i løpet av en uke?
Sjelden/
aldri

1 dag

2 dager

3 dager

4 dager

5 dager

6 dager

Hver dag

Frokost .............................................................................................................................................................................

Dette skjemaet skal leses maskinelt. Bruk blå eller svart penn. Skriver du feil, sverter du ut svaret som ikke
gjelder, slik:

Formiddagsmat/lunsj ........................................................................................................................................................
Middag ..............................................................................................................................................................................

Fysisk aktivitet

Kveldsmat .........................................................................................................................................................................

De første spørsmålene gjelder trening og mosjon i fritiden de siste 12 månedene. Hvis du trener
eller mosjonerer på vei til og fra skolen, skal du regne med dette når du svarer.

Høyde og vekt
18

Hvor høy er du uten sko?

1

Mosjonerer eller trener du vanligvis ...
aldri?
sjeldnere enn en gang i uka?
en gang i uka eller mer?

centimeter

19

Gå til
Gå til
Gå til

3
3
2

Hvor mye veier du uten klær og sko?
2

kilo

Hvor mange dager trener du en vanlig uke?
antall dager

Takk for innsatsen!
De neste spørsmålene gjelder bruk av TV og data i fritiden.
3

Hvor mange timer ser du vanligvis på TV, video eller DVD i løpet av en vanlig hverdag?
antall timer

4

Hvor mange timer bruker du vanligvis på PC, PlayStation eller lignende i løpet av en vanlig hverdag?
antall timer
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Styresiffer 5

Venner og familie, forhold på skolen
5

11

Ja, av og til
Ja, daglig
Nei

Bortsett fra din egen familie, har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med?
Ja
Nei

6

12

Er det noen i familien din du kan snakke fortrolig med?

Har du noen gang drukket alkohol?
Ja
Nei

Ja
Nei

7

Hender det at du bruker snus?

13

Har du noen nære venner i klassen din?

Gå til 14

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 12 månedene ... Sett ett kryss per linje.
Ingen
ganger

Nei
Ja, en
Ja, to
Ja, tre eller flere

1 gang i
mnd. eller
sjeldnere

2-3
ganger i
mnd.

1 gang
per uke

2-3
ganger
per uke

4-7
ganger
per uke

drukket noen form for alkohol ...........................................................................................................................................
drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset .............................................................................................................
drukket 5 drinker eller mer på en kveld (tilsvarer fem
½ flasker pils eller 1 flaske vin) .........................................................................................................................................

Nå kommer noen spørsmål om vanskelige ting som kan hende på skolen.
8

Hvor ofte opplever du følgende når du er på skolen?
Nesten
hver dag

Minst en Minst en gang Av og til
gang i uken i måneden

Aldri

14

Siste 12 måneder

At andre elever anklager deg for ting som du ikke har
gjort eller ikke kan noe for ................................................................................................................................................

andre narkotiske stoffer ....................................................................................................................................................

At andre elever viser at de ikke liker deg, f.eks ved å erte,
hviske eller gjøre narr av deg ...........................................................................................................................................

anabole steroider eller andre dopingpreparater ................................................................................................................
tabletter (legemidler) for å få rus .......................................................................................................................................

At en eller flere elever slår deg eller gjør deg vondt på
andre måter ......................................................................................................................................................................

Nå kommer noen spørsmål om hvor fornøyd du er med ulike forhold i livet ditt. Vi vil at du skal angi
svaret ditt på en skala der 1 betyr at du er svært misfornøyd og 10 betyr at du er svært fornøyd

Tidligere i livet

Nei
Ja
Nei
Ja
hasj eller marihuana .........................................................................................................................................................

At ingen vil være sammen med deg .................................................................................................................................

At du er med på å plage andre elever ...............................................................................................................................

Har du brukt ... Kryss av det som passer for deg. Sett to kryss per linje.

Problemer i hverdagen
15

Hvor mye har du vært plaget av følgende:

Ikke
plaget

Litt plaget

Ganske
mye
plaget

Veldig
mye
plaget

Hodepine ..........................................................................................................................................................................
9

Hvor fornøyd er du med ...

Stadig redd eller engstelig .................................................................................................................................................

3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
dine skoleprestasjoner? ....................................................................................................................................................

Hjertebank ........................................................................................................................................................................
Anfall av angst eller panikk ...............................................................................................................................................

forholdet til vennene dine? ................................................................................................................................................

Så rastløs at det er vanskelig å sitte stille .........................................................................................................................

utseendet ditt? ..................................................................................................................................................................

Lett for å gråte ..................................................................................................................................................................

familieforholdene dine? ....................................................................................................................................................

Dårlig matlyst ....................................................................................................................................................................
Søvnproblemer .................................................................................................................................................................

Røyking og bruk av andre rusmidler

Følelse av håpløshet med tanke på fremtiden ..................................................................................................................

10

Mye bekymret eller urolig ..................................................................................................................................................

Følelse av ensomhet ........................................................................................................................................................

Hender det at du røyker?
Ja, av og til
Ja, daglig
Nei

Uten interesse for noe ......................................................................................................................................................
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Venner og familie, forhold på skolen
5

11

Ja, av og til
Ja, daglig
Nei

Bortsett fra din egen familie, har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med?
Ja
Nei

6

12

Er det noen i familien din du kan snakke fortrolig med?

Har du noen gang drukket alkohol?
Ja
Nei

Ja
Nei

7

Hender det at du bruker snus?

13

Har du noen nære venner i klassen din?

Gå til 14

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 12 månedene ... Sett ett kryss per linje.
Ingen
ganger

Nei
Ja, en
Ja, to
Ja, tre eller flere

1 gang i
mnd. eller
sjeldnere

2-3
ganger i
mnd.

1 gang
per uke

2-3
ganger
per uke

4-7
ganger
per uke

drukket noen form for alkohol ...........................................................................................................................................
drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset .............................................................................................................
drukket 5 drinker eller mer på en kveld (tilsvarer fem
½ flasker pils eller 1 flaske vin) .........................................................................................................................................

Nå kommer noen spørsmål om vanskelige ting som kan hende på skolen.
8

Hvor ofte opplever du følgende når du er på skolen?
Nesten
hver dag

Minst en Minst en gang Av og til
gang i uken i måneden

Aldri

14

Siste 12 måneder

At andre elever anklager deg for ting som du ikke har
gjort eller ikke kan noe for ................................................................................................................................................

andre narkotiske stoffer ....................................................................................................................................................

At andre elever viser at de ikke liker deg, f.eks ved å erte,
hviske eller gjøre narr av deg ...........................................................................................................................................

anabole steroider eller andre dopingpreparater ................................................................................................................
tabletter (legemidler) for å få rus .......................................................................................................................................

At en eller flere elever slår deg eller gjør deg vondt på
andre måter ......................................................................................................................................................................

Nå kommer noen spørsmål om hvor fornøyd du er med ulike forhold i livet ditt. Vi vil at du skal angi
svaret ditt på en skala der 1 betyr at du er svært misfornøyd og 10 betyr at du er svært fornøyd

Tidligere i livet

Nei
Ja
Nei
Ja
hasj eller marihuana .........................................................................................................................................................

At ingen vil være sammen med deg .................................................................................................................................

At du er med på å plage andre elever ...............................................................................................................................

Har du brukt ... Kryss av det som passer for deg. Sett to kryss per linje.

Problemer i hverdagen
15

Hvor mye har du vært plaget av følgende:

Ikke
plaget

Litt plaget

Ganske
mye
plaget

Veldig
mye
plaget

Hodepine ..........................................................................................................................................................................
9

Hvor fornøyd er du med ...

Stadig redd eller engstelig .................................................................................................................................................

3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
dine skoleprestasjoner? ....................................................................................................................................................

Hjertebank ........................................................................................................................................................................
Anfall av angst eller panikk ...............................................................................................................................................

forholdet til vennene dine? ................................................................................................................................................

Så rastløs at det er vanskelig å sitte stille .........................................................................................................................

utseendet ditt? ..................................................................................................................................................................

Lett for å gråte ..................................................................................................................................................................

familieforholdene dine? ....................................................................................................................................................

Dårlig matlyst ....................................................................................................................................................................
Søvnproblemer .................................................................................................................................................................

Røyking og bruk av andre rusmidler

Følelse av håpløshet med tanke på fremtiden ..................................................................................................................

10

Mye bekymret eller urolig ..................................................................................................................................................

Følelse av ensomhet ........................................................................................................................................................

Hender det at du røyker?
Ja, av og til
Ja, daglig
Nei

Uten interesse for noe ......................................................................................................................................................
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Underlagt taushetsplikt
Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo

Smerter
16

Levekårsundersøkelsen 2005

Har du i løpet av de siste 14 dagene vært plaget av følgende smerter?

Skjema til ungdom
Ikke
plaget

Litt plaget

Ganske
Veldig
mye
mye
plaget
plaget
Nakkesmerter ...................................................................................................................................................................
Smerter øverst i ryggen ....................................................................................................................................................
Smerter i korsryggen ........................................................................................................................................................
Smerter i armene ..............................................................................................................................................................
Smerter i skuldrene ..........................................................................................................................................................
Smerter i knærne ..............................................................................................................................................................
Smerter i føttene ...............................................................................................................................................................

Kosthold og spisevaner
17

Hvor mange dager spiser du følgende måltider i løpet av en uke?
Sjelden/
aldri

1 dag

2 dager

3 dager

4 dager

5 dager

6 dager

Hver dag

Frokost .............................................................................................................................................................................

Dette skjemaet skal leses maskinelt. Bruk blå eller svart penn. Skriver du feil, sverter du ut svaret som ikke
gjelder, slik:

Formiddagsmat/lunsj ........................................................................................................................................................
Middag ..............................................................................................................................................................................

Fysisk aktivitet

Kveldsmat .........................................................................................................................................................................

De første spørsmålene gjelder trening og mosjon i fritiden de siste 12 månedene. Hvis du trener
eller mosjonerer på vei til og fra skolen, skal du regne med dette når du svarer.

Høyde og vekt
18

Hvor høy er du uten sko?

1

Mosjonerer eller trener du vanligvis ...
aldri?
sjeldnere enn en gang i uka?
en gang i uka eller mer?

centimeter

19

Gå til
Gå til
Gå til

3
3
2

Hvor mye veier du uten klær og sko?
2

kilo

Hvor mange dager trener du en vanlig uke?
antall dager

Takk for innsatsen!
De neste spørsmålene gjelder bruk av TV og data i fritiden.
3

Hvor mange timer ser du vanligvis på TV, video eller DVD i løpet av en vanlig hverdag?
antall timer

4

Hvor mange timer bruker du vanligvis på PC, PlayStation eller lignende i løpet av en vanlig hverdag?
antall timer
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Vedlegg 17

Oslo, januar 2006
Saksbehandler: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkelser

Levekårsundersøkelsen 2005 - Helse - Skjema til ungdom
Du har tidligere mottatt ett spørreskjema til <BARNETS NAVN> i forbindelse med
Levekårsundersøkelsen 2005. Vi kan ikke se å ha mottatt skjemaet fra <HAM/HENNE> og håper at
<HAN/HUN> har mulighet til å fylle ut og returnere det vedlagte skjemaet.
Hvis du allerede har sendt inn skjemaet, ber vi deg se bort fra denne henvendelsen.
Skjemaet inneholder spørsmål om fysisk aktivitet, helseproblemer, kosthold, venner, familie, skolen, samt
forhold til tobakk og rusmidler. For at svarene ikke skal påvirkes av andre, håper vi at <HAN/HUN> får
mulighet til å fylle ut skjemaet på egen hånd, uten hjelp eller innsyn fra andre personer. Det ferdig utfylte
skjemaet legges i den vedlagte svarkonvolutten og sendes tilbake til Statistisk sentralbyrå.
Det er frivillig å delta, og for at vi skal få gode resultater er det avgjørende at flest mulig deltar. Vi kan ikke
erstatte [HAM/HENNE] med en annen.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ringe grønt nr. 800 83 028, eller sende en e-post til
levekaar@ssb.no.
Alle som svarer, er med i trekningen av 5 gavekort á 300 kroner.
På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Hanne Cecilie Hougen
rådgiver
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Oslo, januar 2006
Saksbehandlar: Hanne Cecilie Hougen
Grønt nr.: 800 83 028
Seksjon for intervjuundersøkingar

Levekårsundersøkinga 2005 - Helse - Skjema til ungdom
Du har tidlegare fått eit spørjeskjema til <BARNETS NAVN> i samband med Levekårsundersøkinga 2005.
Vi kan ikkje sjå å ha motteke skjemaet frå <HONOM/HENNE> og håper at <HAN/HO> har høve til å fylle
ut og returnere det vedlagde skjemaet.
Dersom du allereie har sendt inn skjemaet, ber vi deg sjå bort frå dette brevet og takkar for eit
verdifullt bidrag til undersøkinga.
Skjemaet inneheld spørsmål om fysisk aktivitet, helseproblem, kosthald, vener, familie, skolen, samt
forhold til tobakk og rusmiddel. For at svara ikkje skal bli påverka av andre, håper vi at <HAN/HO> kan
fylle ut skjemaet på eiga hand, utan hjelp eller innsyn frå andre personar. Det ferdig utfylte skjemaet legg de i
den vedlagde svarkonvolutten og sender den attende til Statistisk sentralbyrå.
Det er frivillig å delta, og for at vi skal få gode resultat er det avgjerande at flest mogleg deltek. Vi kan ikkje
erstatte [HONOM/HENNE] med andre. Undersøkinga gjennomførest etter lovpålagde reglar og SSB har
utnemnt eit eige personvernombod godkjent av Datatilsynet. Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har
teieplikt. Vi vil aldri offentleggjere eller formidle vidare kva den enkelte har svart. Ein kan når som helst
trekkje seg frå undersøkinga.
Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du ringje grønt nr. 800 83 028, eller sende ein e-post til
levekaar@ssb.no.
Alle som svarer, er med i trekninga av 5 gåvekort á 300 kroner.
På førehand takk for hjelpa!

Med venleg helsing

Hanne Cecilie Hougen
rådgjevar
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1

Orientering om undersøkelsen

1.1 Bakgrunn og formål
Samordnet levekårsundersøkelse, temaroterende 2005 (tverrsnittsundersøkelsen) er den niende
årgangen med datainnsamling i Statistisk sentralbyrås opplegg for levekårsrelaterte undersøkelser.
Undersøkelsen har som hovedmål at den over tid skal dekke alle viktige levekårsområder.
Hovedtemaet i hver undersøkelse roterer etter en treårs syklus (arbeidsforhold i 1996, 2000 og
2003, boforhold, nærmiljø og fritid 1997 og 2001, 2004 og helse i 1998 og 2002).
Undersøkelsen er samordnet i den forstand at den er utformet i samarbeid mellom Statistisk
sentralbyrå og ledende forsknings- og forvaltningsinstitusjoner innen hvert temaområde.
I år er helse hovedtema igjen. Formålet med undersøkelsen er utarbeide offisiell statistikk
om helsetilstanden i den norske befolkningen. Undersøkelsen gir blant annet svar på spørsmål
om forekomsten av varige sykdommer, lidelser og funksjonshemninger, bruk av
helsetjenester, fysisk aktivitet, kosthold og barns helsetilstand.
1.2 Oppdragsgivere
SSB, ved seksjon for levekårsstatistikk, er ansvarlig for utformingen av spørsmålene som
inngår i den internt finansierte delen av tverrsnittsundersøkelsen. Undersøkelsen er imidlertid
lagt opp slik at eksterne oppdragsgivere kan betale for tilleggsspørsmål. Det gjør at
oppdragsgivere som arbeider innenfor temafeltet, får mulighet til å belyse flere
problemstillinger enn de SSBs spørsmål dekker. Det er også slik at oppdragsgivere kan betale
for ekstra utvalg. I år er det Sosial og helsedirektoratet som har finansiert et ekstra utvalg på
5000 personer. Bakgrunnen for dette er at et utvalg på til sammen 10 000 gir bedre
analysemuligheter for sammenlikne grupper og for å undersøke forhold som er lite utbredt i
befolkningen. For noen tema er det ikke er behov for et dobbelt utvalg, og de kun med i den
ene undersøkelsen (oversikt over dette se pkt. 3, side 7).
Datamaterialet blir bearbeidet og analysert i SSB, samtidig som det gjøres tilgjengelig for
forskere gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
I år er det som vanlig SSB som har hovedansvaret for hovedundersøkelsen både faglig og
finansielt, mens tilleggsundersøkelsen er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet.
Den oppdragsfinansierte delen av undersøkelsen har følgende oppdragsgivere og tema.
Oppdragsgiver
Sosial og helsedirektoratet
Sosial og helsedirektoratet, Deltasenteret
Universitetet i Oslo - UiO

Tema
Alle tema unntatt UiO-spm.
Tilgjengelighet ved valg
Fastlege/helseforsikring

Utvalg
Tilleggsutvalg
Hovedutvalget
Hoved- og tilleggsutvalg

1.3 Motivering av IO
Erfaringsmessig er helse et tema som folk liker å snakke om, så det skulle være lett å få med
IO. Ellers så vil forhåpentligvis det å vite betydningen av og bruksområdet til de dataene vi
samler inn motivere IO til å delta. Vi informere om dette i brosjyren. Det viktigste er: SSBs
levekårsundersøkelse er grunnlaget for Norges offisielle levekårsstatistikk om helsetilstanden
i befolkningen. Denne statistikken er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget om det norske
samfunn. Den gir kunnskap om hvordan folk har det i dag, utviklingen over tid, og hva som
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påvirker dette. Slik kunnskap benyttes til å identifisere problemer, finne løsninger, og
iverksette tiltak i forhold til helse. Levekårsstatistikken brukes altså som grunnlag for politiske
beslutninger som virker tilbake på folks hverdag.
Statistisk sentralbyrås levekårsstatistikk har en rekke brukere, og brukes blant annet i:
• offisiell statistikk og levekårsanalyser
• departementers planleggings- og utredningsarbeid
• stortingets og kommunestyrers beslutningsprosesser
• forskning og undervisning
• folkeopplysning
• artikler og reportasjer i mediene

2

Gjennomføring av undersøkelsen

2.1 Utvalg
Undersøkelsen består av to utvalg. Ett til hoved- og ett til tilleggsutvalg. Det er trukket to
representativt personutvalg på 5000 personer 16 år og eldre fra SSBs utvalgsplan. Oversikten
nedenfor viser aldersfordelingen i utvalget:
Aldersfordeling i utvalget
Aldersgrupper
16-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80 år og over

Antall i hovedutvalget
319
749
921
895
809
590
399
318

Antall i tilleggsutvalget
319
747
923
895
809
590
398
319

2.2 Intervjutid
Intervjuet er beregnet til ca. 30 minutter i gjennomsnitt i hovedutvalget og 22 i
tilleggsutvalget. Intervjutiden vil variere i forhold til hvor mange barn IO har i alderen 0–5 og
6-15 år. Per 10. november er gjennomsnittstida for hovedutvalget 26 minutter.
Tilleggsutvalget vil trolig ta om lag 20 minutter.
2.3 Innsamlingsmetode: besøksintervju, telefonintervju og postalt skjema
Årets undersøkelse består av to deler: Ett personlig intervju og et postalt spørreskjema.
Kriterier for telefon- og besøksintervju Følgende regler gjelder for besøksintervju også i tilleggsutvalget:
 IO med 2 eller flere barn i alderen 6-15 år
 IO 67 år og eldre
2.3.1

Grunnen til dette er at her får vi de lengste intervjuene. Det er anledning til å ta slike
intervjuer per telefon hvis IO insisterer. Andre IO skal fortrinnsvis intervjues over telefon.
Har IO flyttet til en adresse du kan nå med inntil en times reisetid utenfor ditt område, kan
du gjennomføre besøksintervju hvis ikke en annen intervjuer bor nærmere. Er du usikker,
kontakt kontoret.
3
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2.3.2 Postalt spørreskjema
Det samme gjelder for tilleggsutvalget.
IO i alderen 16-79 år som blir intervjuet mottar et skjema i posten etter 1–2 uker. De fleste
spørsmålene i dette skjemaet er relatert psykisk helse. I tillegg vil IOs barn 13-15 år få et
eget skjema i posten.
2.4 Incitamenter
Alle som også svarer på det postale skjemaet er med i trekning av gavekort, to på kr 10 000 og
10 på kr 1 000.
2.5 IO-brev, brosjyre og påminningsbrev Det er de samme brevene som er sendt ut til tilleggsutvalget.
Det er sendt ut IO-brev til alle som er trukket ut i undersøkelsen. I år er IObrevene til kvinner
og menn litt ulike (se hhv vedlegg 1 og 2). I brevene til kvinner står det at: "For kvinner som
har barn vil det hentes inn opplysninger om mor og barn fra Medisinsk fødselsregister dersom
Datatilsynet godkjenner det." Dette er naturlig nok utelatt i brevet til mannlige IO. Merk at
brevene til kvinner er merket med en K i høyre hjørne på bokmålsiden, mens de til menn er
merket med M på samme sted.
Foresatte til IO under 18 år har fått tilsendt foresattebrev (vedlegg 3). I begynnelsen av januar
vil det bli sendt ut et påminningsbrev der vi minner om at undersøkelsen fortsatt pågår (dette
sender vi til dere samtidig som vi sender det til IO).
Også i år sender vi et IObrev til dere samtidig med utsendingen til IO. Når dere får dette
brevet, vet dere at IObrevene er fremme.
2.5.1 Utsending av kort nr. 1 til IO i hovedundersøkelsen
Det er det samme kortet som er sendt ut tilleggsutvalget.
Sammen med IO-brevet får IO tilsendt kort nr.1 tilhørende spørsmål H3a. Utsending av kort
til alle IO i en undersøkelsen er uvanlig. Grunnen til at vi gjør det denne gangen er at IO i
spørsmål H3a skal vises et kort med en liste på 50-60 sykdommer/lidelser. Fordi listen er så
lang er den ikke programmert inn i skjemaet. IO som skal besøkes, men som likevel blir
intervjuet over telefon, må derfor ha mulighet til å ha kortet framfor seg. Hvis listen skulle
blitt lest opp for alle IO, ville dette tatt for lang tid. For IO som ikke har kortet tilgjengelig må
dere lese opp fra deres eget kort.
2.6

Feltperioden

Datainnsamlingen foregår i tiden 5. oktober til 11. februar (uke 40. 2005 – uke 6. 2006). Vi
starter først opp med hovedutvalget. Datainnsamlingen for tilleggsutvalget er fra 15.
november til 11. februar.
2.7 Telefonmøte
Det holdes et telefonmøte/ 'radiosending' onsdag 5. oktober klokka 17.30. Her vil vi i
prosjektgruppa informere om undersøkelsen. Fordi alle skal delta, blir det dessverre ikke
anledning til å stille spørsmål under selve 'møtet'. Spørsmål eller tema dere ønsker at vi skal ta
opp, bes sendt oss i e-post til levekaar@ssb.no. Dere skal benytte telefonnummer 800 81 119
og pinkode 50505. Godtgjørelse for møtet påføres automatisk.
4
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2.8 Forberedelse og godtgjørelse
Når dere skal trene på intervjuet anbefaler vi at dere går igjennom
• IO med barn i alderen 0-5 år og 6-15 år
• IO over 67 år
Det er også viktig at dere vet hvordan dere skal registrere varige sykdommer,
funksjonshemninger og skader spørsmål H2-H4. Her må dere lese instruksen nøye (jf. pkt.
3.8). Det er satt av 4 timer til lesing av instruks og prøveintervju. Godtgjørelsen påføres av
kontoret.
For tilleggsutvalget skal dere gjøre dere kjent med det nye skjemaet. Det er satt av 1,5 timer til
lesing av instruks og prøveintervju. Godtgjørelsen påføres av kontoret.
2.9 Planlegging av intervjuarbeidet
Selv om feltperioden er lang, er det viktig å planlegge den godt. Kom i gang med
planleggingen og intervjuingen så fort som mulig. Husk at dere får påfyll med nye IO om
omlag en måned.
Også viktig at dere koordinerer besøkene på levekårsundersøkelsen med valgundersøkelsen.
Det er viktig å komme i gang med intervjuing på tilleggsutvalget med en gang, slik at
dere er over halvveis med disse IOene før nytt år.
2.10 Registerkoblinger
Gjelder det samme for tilleggsutvalget.
Hovedargumentet for å benytte registerkoblinger er at vi slipper å stille en del spørsmål, og
dermed sparer vi både tid og kostnader. I tillegg oppnår vi bedre datakvalitet.
I henhold til Personopplysningsloven (POL) er vi pålagt å oppgi hvilke data som hentes fra
register. Vi gjør dette i IO-brevet. Hvis IO ikke har lest brevet og du må gjengi innholdet, er
det viktig at også disse opplysningene tas med. Det er slik vi innhenter samtykke til å foreta
registerkoblinger.
SSB har utarbeidet retningslinjer for kobling av ulike datakilder for statistiske formål, som er i
overensstemmelse med POL. I følge disse retningslinjene kan opplysningene bare brukes til å
lage statistikk, dvs. en bare kan gi opplysninger for grupper ikke enkelt personer. Hvis det tar
lang tid før det skal foretas koblinger, blir dataene kryptert, slik at det er umulig å identifisere
personer ut i fra avgitte svar eller registeropplysninger. I denne undersøkelsen vil kryptering
skje etter at inntektsopplysningene er koblet på. Det gjøres i 2007, når dataene for inntektsåret
2005 foreligger. Hvilke koblinger som foretas i årets undersøkelse er gjengitt i IObrevet.
2.11 Sporing
For IO vi mangler riktig adresse/telefonnummer på, er det viktig at hver og en gjør det dere
kan for å spore opp IO. For at vi skal få vite hvilke informasjonskilder dere benytter til
sporingen, er det viktig at dere markerer for hva dere har prøvd i høyre spalte i "All
informasjon", og at dere gir nøyaktig tilleggsinformasjon.
Før dere overfører IO dere ikke finner adressen på, skal dere sjekke telefonkatalogen og SSB
sentralt. Dere kan selvfølgelig bruke andre kilder også.
5
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Det er imidlertid ikke anledning til å benytte opplysningene om arbeidsplass for å spore opp
IO. Disse opplysningen skal kun benyttes til koding av næring og yrke i etterkant av
undersøkelsen.
2.12 Frafall og avgang
Det skal alltid gis informasjon i feltet "Sps Oppflg" For frafallsårsakene 31-41 er vi helt
avhengige av å få tilleggsopplysninger for å kunne utføre oppfølgingsarbeidet. Vær nøye med
å få med opplysninger om hvordan og når IO kan nås, dersom andre skal overta IO.
Her er kodene som gjelder under frafall, avgang og overføringer:
Frafall
11 - IO har ikke tid nå
12 - IO ønsker ikke å delta
13 - IO deltar ikke av prinsipp
14 - Andre nekter for IO
21 - Kortvarig sykdom
22 - Langvarig sykdom/svekkelse
23 - Sykdom/dødsfall i IOs familie, annen
uforutsett hendelse
24 - Språkproblemer
31 - Midlertidig fravær på grunn av skolegang/arbeid
32 - Midlertidig fravær på grunn av ferie e.l.
33 - Finner ikke adressen/boligen

34 - Finner ikke telefon på IO
35 - IO er ikke å treffe av andre årsaker
(spesifiser)
41 - Andre frafallsgrunner.
Avgang
91 - Død
92 - Bosatt i utlandet i minst 6 mndr
93 - IO er i institusjon
Overføring
80 - IO flyttet til annet område
81 - Kjenner IO
82 - Intervjuer kapasitetsproblemer/syk el

Institusjonsbeboere - Avgangskode 93
En person regnes som fast bosatt i institusjon dersom han/hun er registrert som bosatt der,
eller regner med å oppholde seg der i minst 6 måneder. Også gifte personer som oppholder seg
på institusjon, men som har felles bolig med ektefellen utenfor institusjonen, skal regnes som
bosatt på institusjonen, og derfor ikke være med i undersøkelsen. Personer som er ansatt og
arbeider på institusjonen skal naturligvis intervjues, selv om de er fast bosatt på
institusjonsadressen.
Forpleide personer som er fast bosatt i følgende typer institusjoner er avgang, kode 93:
• Aldershjem
• Sykehjem eller kombinert syke- og aldershjem
• Barnehjem, ungdomshjem
• Psykiatriske sykehus eller sykehjem
• Institusjoner for psykisk utviklingshemmede
• Institusjoner for alkoholikere og narkomane
Det kan forekomme glidende overganger mellom institusjoner (f.eks. aldershjem) og boliger
med heldøgnsservice. Beboere i boliger med heldøgnsservice regnes som hovedregel ikke
regnes som institusjonsbeboere, og skal dermed intervjues.
IO som for tiden oppholder seg på vanlig sykehus/sykestue, i fengsel, militærforlegning eller
internatskole tilhører utvalget.
6
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2.13 Innledningstekst
Forslag til innledningstekst:
"...først vil jeg gjerne si noe om intervjumetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal
stille, kommer fram på skjermen. Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen
får de samme spørsmålene stilt på samme måte. Vi må gjøre det slik for å få en god
statistikk av de svarene vi får. Denne undersøkelsen inneholder spørsmål om flere
ulike tema. Det er vanskelig å lage spørsmål som passer like godt for alle. Noen
spørsmål er det vanskelig å gi eksakte svar på. Men jeg er takknemlig hvis du vil
svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du ikke synes
passer så godt, eller spørsmål du synes er vanskelige å svare på."

3

Spørreskjema

Årets undersøkelse dekker en rekke tema knyttet til helse. Denne gangen er det som nevnt
også spørsmål om IOs barns helse. Oversikt over temaene finner dere på forsiden av
papirversjonen av spørreskjemaet.
I tilleggsskjemaet inneholder følgende endringer:
Tilgjengelighet til stemmegivning og valg
ALLE SPØRSMÅL TATT UT
Helsetjenster
TATT UT: lege7a-e + 14-dagers sekvensen h11- fastoye
TATT UT: Leg6a-b
TATT UT: Fysio-AlternSp
NYE SPØRSMÅL: PsykHj-LegTilf2
Smerter
Hele sekvensen er ny Sm1-Sm10d
Funksjonsevne
Hele sekvensen er tatt ut H20- Arbevn1
Sosial kontakt
Nye spørsmål SK7B-NABOHJ
Samlivsbrudd
Hele sekvens er ny Shdir1a-2d
Barn 6-15år - smerter
Hele sekvensen er ny Sm1-Sm10d
Livsstil - røyking
Nye spørsmål Tob4a-Jobbroyk
3.1 Utforming av skjema, spørsmålsformulering og programmering
Utforming av skjema og spørsmålsformulering må ses i sammenheng med formålet med
utvalgsundersøkelser. Utvalgsundersøkelser skal kunne gi resultater med kjent sikkerhet. I
hovedsak har denne typen undersøkelser tre formål: 1. Avkrefte hypoteser, og dermed indirekte
styrke motsatte hypoteser. 2. Være utforskende og skaffe ny kunnskap. 3. Etablere tidsserier, for å
kunne følge utviklingen over tid.
For at dette skal la seg gjøre må vi stille spørsmål på en standardisert måte til alle. I tillegg må
kvaliteten sikres gjennom å formulere gode og relevante spørsmål. Det er viktig å vektlegge følgende:
• Spørsmålene må være selvforklarende, slik at det er klart hva vi spør om.
• Vi må spørre om en ting av gangen.
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•
•
•
•

3.1.1

Vi må ha et bevisst forhold til rekkefølgen i spørsmålene for å unngå rekkefølge-effekter.
Svarkategorier bør være uttømmende og gjensidig utelukkende.
Spørsmålene bør være velformulert.
Spørsmålene bør være relevante for IO, og svarbyrden så lav som mulig.

Forhold som påvirker spørsmåls- og skjemautforming

Det er dessverre ikke alltid mulig å etterleve disse kravene fullt ut. Det kan skyldes at ikke har gjort en
god nok jobb med skjema. I tillegg virker andre forhold inn:
1. Vi må følge opp tidsserier. For å sammenlikne med tidligere undersøkelser må spørsmålene en skal
sammenlikne stilles helt likt. Hvis vi skal være sikre på at vi måler det samme, er det ofte bare rom for
små justeringer. Derfor må vi i noen tilfelle leve med at noen spørsmålsformuleringer eller valg av
svaralternativer kunne vært bedre.
2. Temaet krever at alle spørsmålene i en sekvens må stilles til alle IO. Det vil si at vi ikke kan

legge inn filtrene som gjør at spørsmål er like relevante og gir samme svarbyrde for alle. I år
gjelder dette blant annet noen av spørsmålene om funksjonsevne (H20, H21a, Kons1, H22ac). For å få et riktig mål på funksjonsevne i befolkningen knyttet til syn, hørsel, konsentrasjon
og bevegelse, må alle IO stilles disse spørsmålene. Det er flere spørsmål i denne sekvensen
som passer dårlig for IOene med god helse (H29a-d). I sekvensen om tilgjengelighet til
valglokale og stemmegivning (Valg1-11) benyttes filtreringsspørsmål, men alle spørsmålene
til de som så skal svare på hele sekvensen er ikke like relevant for alle. Dette er første gang vi
kartlegger dette, derfor må vi stille spørsmålene til alle som sier at de har opplevd problemer.
Neste gang kan vi på grunnlag av svarene legge inn flere filterspørsmål.
3. Fantasien setter grenser for perfekt skreddersøm. Skjemaet er komplisert. Fantasien strekker

rett og slett ikke til i forhold til å tenke seg absolutt alle mulige kombinasjoner av virkeligheter
eller veier gjennom skjemaet. Det er derfor fare for at noen av dere vil oppleve at enkelte
spørsmål eller spørsmålstekster ikke er tilpasset alle IO dere intervjuer. Det er derfor viktig at
dere gjør oppmerksom på dette i starten av intervjuet jf. innledningstekst til intervjuet pkt 2.13.
4. Blaise har sine begrensninger. Det er også grenser for hva vi klarer å programmere. Enten
fordi det ikke er mulig eller fordi det blir for komplisert.
Dette gjelder blant annet spørsmål der dere skriver inn svaret i et felt. Slike tekster må kodes
for å bli benyttet som premiss i den videre programmeringen. Programmet kan ikke 'lese'
ukodet tekst, og har derfor 'ikke har forstått' hva IO har svart i disse spørsmålene. Slik tekst
kan imidlertid hentes opp igjen senere i skjemaet, og brukes som tilleggsinformasjon i andre
spørsmål.
Eksempler her er innskrevne sykdommer i H2-H4 og resten av skjemaet. Hvis IO for
eksempel har svart 'blind' i ett av disse spørsmålene vil IO likevel få spørsmål H20 'Kan du
uten vansker, eventuelt med bruk av briller, se vanlig tekst i aviser?' Det samme gjelder
spørsmålene om allergier og astma til barn 6-15 år jf. BSp41-42.
3.2 Tilbakemelding på skjema og spørsmålsformuleringer
Programmeringsfeil dere finner må rapporteres så fort som mulig, slik at vi kan få rettet dem.
Husk at slike kommentarer ikke må legges som binders-kommentar. Disse blir nemlig lest
først når undersøkelsen er avsluttet.
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Andre spørsmål og kommentarer til skjema eller spørsmålsformuleringer kan dere melde
under hele feltperioden. De tingene vi ikke kan endre underveis, kommenterer vi i en
tilleggsinstruks hvis nødvendig. Alle kommentarer og innspill tas også med i forberedelsene
til neste undersøkelse.
3.3 Ikke indirekte intervju for IO
Ikke tillatt med indirekte intervju for spørsmål som gjelder IO eller IOs helsetilstand.
3.4 Intervju med IO som har barn i alderen 6-15 år
I tillegg til å intervjue IO om egen helse, stiller vi også spørsmål om helsetilstanden til inntil 3 av
IOs barn og/eller stebarn i alderen 6-15 år.
Som tidligere nevnt skal man p.g.a. lengden på intervjuet fortrinnsvis foreta besøksintervju hvis
det er mer enn ett barn, 6-15 år. Skjemaet er programmert slik at når kartleggingen av
husholdningen er ferdigstilt, skal man kunne avslutte intervjuet og ta resten som besøk (jf.
spørsmål Klar- Innled_A). Hvis du allerede vet at IO har 2 eller flere barn, 6-15 år, kan du avtale
besøksintervju uten å gjennomføre husholdningskartleggingen på forhånd. I 'All informasjon'
finner dere fødselsdato på de barna som er registeret sammen med IO. Som kjent er det ikke
alltid at dette stemmer, så det er ikke alltid man kan planlegge besøk ut fra disse opplysingene.
Hvis IO har flere enn tre barn/stebarn skal det intervjues om de 3 som er født tidligst i måneden
(lavest dd fra 01-31). Skjemaet er programmert slik at dette skjer automatisk.
Videre er det lagt opp til at andre voksne i husholdningen kan svare på spørsmål om barnas helse.
Hvis IO ønsker det, kan også barn i alderen 13-15 år svare på spørsmål om egen helse.

3.5 Instruks til enkeltspørsmål
Vær restriktiv med å bruke kategoriene ”vet ikke” og ”nekter” hvis de ikke spesielt står i
spørsmålsteksten. Prøve alltid å få IO til å gi et annet svar. Når IO likevel svarer ”vet ikke”
eller nekter å svare, pass da på at du bruker riktig tast
eller ”F8” for ”vet ikke” og
eller
”F9” for ”nekting”.
Tettbygd
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det kan være et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan utbygges
(parker, idrettsanlegg, industriområder, elver eller dyrkbare områder). Husklynger som
naturlig hører med til tettsteder tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Bostedsstrøk: Her menes IO's faste bosted.
Spredtbygd omfatter all spredt bosetting, også husklynger med mindre enn 200 bosatte.
Tettbygd strøk med 200 - 1 999 bosatte er mindre tettsted med bebyggelse der husavstandene
stort sett er mindre enn 50 meter.
Tettbygd strøk med 2 000 - 19 999 bosatte kan f.eks. være en liten by. Stedet trenger ikke å ha
bystatus og trenger heller ikke være avgrenset av kommunegrenser, men gjerne utgjøre deler
av en eller flere kommuner.
Tettbygd strøk med 20 000 - 99 999 bosatte kan være en større by. Områder som ligger
utenfor grensen til en større by, men som utgjør en forlengelse av byens tettbebyggelse, regnes
med her. Stedet behøver ikke ha bystatus.
Tettbygd strøk med 100 000 eller flere bosatte, inkl. forsteder, omfatter hovedmassen av
tettbebyggelsen i byer som Oslo, Bergen og Trondheim med tilgrensende tettbebyggelse.
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Dette betyr at man kan få denne koden selv om man bor utenfor bygrensen. Forutsetningen for
å bo i stor by» er:
- at IO enten bor innenfor hovedmassen av tettbebyggelsen i en by med 100 000 eller flere
bosatte, eller
- at IO bor utenfor bygrensen til en slik by, men i tettbygd område som danner en naturlig
fortsettelse av byen.
Siv - ekteskapelig status og sivilstatus
Registrert partnerskap er en offisiell "ekteskapsinngåelse" mellom personer av samme kjønn.
Koden for gift/registrert partner skal ikke brukes for samboere som har samboerkontrakt.
I kategorien "samboere" ønsker vi å fange opp personer som lever sammen i et parforhold og
som selv oppfatter seg som "samboere". Vi er altså ute etter IOs subjektive oppfatning av seg
selv og sitt parforhold. For å falle inn under kategorien "samboere" må man i prinsippet bo
sammen. I noen tilfeller kan man likevel akseptere at samboere for en kortere periode (inntil 3
mnd.) ikke bor sammen, for eksempel på grunn av jobb- eller studiesituasjon.
3.6 Husholdningskartleggingen
I denne sekvensen kartlegger vi hvem som er fast bosatt sammen med IO. Husk at vi skal ha
med både de som har felles kost/matbudsjett og som bor i samme bolig som IO, altså både
kost- og bohusholdning.
Sekvensen er bygget opp slik at vi tar utgangspunkt i de personene som er oppført som fast
bosatt i Folkeregisteret. Der opplysningene ikke stemmer skal disse fjernes fra husholdningen.
I tillegg spør vi om det er andre enn de som er nevnt i registeret som er fast bosatt. For dem
må du skrive fullt navn, fødselsdato og -år.
For registrering av fosterbarn brukes kode 15 eller alternativt 14 hvis barnet er slektning av IO.
Følgende skal regnes som fast bosatt sammen med IO:
Ugifte skoleelever under 18 år - skal alltid regnes til kosthusholdningen selv om de er borte på
skole/studiested.
Vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de
tilhørte før tjenesten/oppholdet begynte.
Losjerende, hybelboere eller arbeidshjelp/praktikant registrert bosatt i samme bolig som vertsfolket, skal regnes med.
Studenter skal regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet dersom de bor der minst 4 dager i uka.
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Følgende skal ikke regnes som fast bosatt sammen med IO:
Ugifte studenter (18 år og eldre) skal registreres som bosatt på studiestedet dersom
utdanningen varer mer enn 6 måneder.
Midlertidig tilstedeværende personer som er fast bosatt annet sted (f.eks. slektninger på besøk)
skal ikke regnes med.
Personer som bor fast i felleshusholdning (mer enn 6 måneder), f.eks. pasienter/klienter i
aldershjem, sykehjem, skal ikke regnes med.
Dere vil sikkert legge merke til at tekstene i denne sekvensen er litt annerledes enn i Forbruk og
AKU. Vi har konsekvent holdt oss til begrepet 'bor fast sammen med'. Men selve kartleggingen
er den samme. Det eneste unntaket er at vi har lagt til ett svaralternativ i Aarsak - 6. 'Bor hos den
andre forelderen'.
3.7 Innled_A
For IO som har flere barn, 6-15 år, kommer det spørsmål om resten av intervjuet ved besøk eller
telefon. Vær oppmerksom på at svar på de tre svaralternativer - Besøk, Telefon, Må sendes inn
som overføring (uten å gjennomføre resten nå) - gir ulike veier i skjema (se under). Og at
Svaralternativ 3 skal kun benyttes hvis IO ikke kan besøkes pga. avstand eller fordi intervjuer er
syk (jf. ovfgr 83 pkt. 2.12). I slike tilfeller er det veldig viktig å angi grunn i MidlSpesOppf.
Ulike veier i skjemaet jf. svar i InnledA
Hvis Innled_A = 1 'besøk' går man videre til SpmL1.
Hvis Innled_A = 2 'telefon', kommer det opp en advarsel som ev. må undertrykkes. Hvis
undertrykkes går videre til SpmL1.
Hvis Innled_A = 3 'overføring', kommer det opp en advarsel som ev. må undertrykkes.
Hvis Inneld_A = 3 'overføring' så til MidlSpesOppf Går så man videre til NyAdrTlf.
3.8 H2–H4/BH2-H4: Registrering av sykdommer/lidelser/skader/funksjonshemninger
H2a, H3a/BH2a, BH3a
Her skal man kartlegge varige sykdommer, lidelser eller virkning av skade. Med varig sykdom
eller lidelse menes sykdom/lidelse som har vart i minst 6 måneder eller nyere sykdom/lidelse
som en regner med vil bli varig. En skade er et konkret, påvisbart resultatet av ulykke, vold
eller selvpåført skade.
Regn også med sykdommer, lidelse av varig natur, som bare opptrer periodevis. Hvis en
sykdom/lidelse, f.eks. gikt, lumbago, allergi, migrene, gir symptomer/plager en eller flere ganger
i året, bør tilfellet tas med dersom IO finner grunn til å nevne det. Dette gjelder selv om
sykdommen ikke har gitt symptomer eller plager akkurat i det siste.
Regn med alle tilfeller av langvarig sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming IO nevner.
Men pass på at hver sykdom bare tas med en gang (selv om IO oppgir flere symptomer på
sammen sykdom/lidelse).
Hvis dere er i tvil om en sykdom skal regnes med, bør dere ta den med. Vi ønsker også å
registrere forholdsvis bagatellmessige syketilfeller. I spørsmål H8a og H8b vil det
fremkomme om sykdommen(e) som er nevnt er så alvorlige at de i stor grad virker inn på IOs
hverdag. I etterkant vil vi avgjøre om den skal regnes med eller ikke.
Probing - hjelp og veiledning til IO
Det er en stor fordel om IO kan oppgi betegnelsen på sykdommen/diagnosen som en lege har
gitt til IO. Men dette vil ikke alltid være tilfelle. Det er da viktig at dere hjelper IO til å svare.
Vi forventer ikke at dere kan sykdomslære. Derfor skal dere bruke oppfølgingsspørsmål som:
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•
•
•

Kan du forklare/spesifisere det litt nærmere?
Hva sa legen at det var?
Hvor på kroppen er det du er plaget?

Hvis det er vanskelig å få et mer presist svar, ønsker vi en beskrivelse av hvordan plagene
arter seg og hvilke symptomer det er, eventuelt hvor på kroppen IO er plaget.
Hvis IO gir allmenne svar, f.eks. "vondt i ryggen" eller "magebesvær", må du ikke akseptere
svaret før det har vist seg umulig ved oppfølgingsspørsmål å få et mer presist svar. Hvis IO
f.eks. har svart "magebesvær", bør du forsøke å få klarlagt om det er magebesvær og ikke
underlivsbesvær, gallesten, nyresten eller noe annet som allment kan betegnes med "magebesvær".
Koding av sykdommer etter intervjuet
I etterkant blir svarene kodet etter en internasjonal standard. Dette skjer ved seksjon for
helsestatistikk.
Vær oppmerksom på at systemet som benyttes til koding kun leser de to første ordene du
skriver inn. Hvis mulig beskrives sykdommen med to ord: Skriv inn ord som er viktige for å
beskrive sykdommen først. Skriv for eksempel "høyt blodtrykk" i stedet for "for høyt
blodtrykk". Hvis nødvendig er det mulig å skrive inn eventuelle tilleggsforklaringer. Det
systemet ikke klarer å lese kodes manuelt. Det er viktig at vi her får en god beskrivelse av
hvert syketilfelle, slik at vi får et best mulig grunnlag for å kode diagnosene senere etter den
internasjonale klassifisering av syketilfeller.
H3a - Sykdommer på Kort nr. 1
Dette spørsmålet kan oppfattes som litt masete siden IO nettopp har svar på om han/hun har
slike sykdommer. Det er imidlertid en helt vanlig erfaring i intervjuundersøkelser av helse, at
en får oppgitt for få syketilfeller. En viktig grunn er at folk glemmer visse syketilfeller. Det
kan skyldes at IO betrakter sykdommen som en bagatell, eller at IO har hatt sykdommen så
lenge og har tilpasset seg slik at sykdommen/lidelsen er blitt "en vane" som man ikke tenker
på.
Opplesing fra kort nr. 1 ved telefonintervju
IO som blir intervjuet over telefon har, som nevnt i pkt. 3, fått tilsendt dette kortet på forhånd.
Hvis IO ikke har kortet tilgjengelig skal dere lese opp fra deres eget kort. Husk derfor alltid
å ha dette tilgjengelig ved telefonintervju.
H4a - Funksjonshemninger
Dette spørsmålet stilles fordi enkelte funksjonshemmede kanskje ikke vil nevne problemer
eller ettervirkninger etter tidligere sykdom/skade under spørsmål H2a eller H3a. (Eks.: jeg har
amputert en fot, men er jo frisk nå). Bare helseproblemer/ettervirkninger IO selv regner som
funksjonshemming skal tas med, og bare virkninger/problemer som ikke har sammenheng
med tidligere svar på spørsmål H2a eller H3a.
3.8.1 Funksjonsevne
H22a - H29 - Funksjonsnedsettelse
Vi tenker bare på mer varige problemer IO måtte ha. Hvis IO ikke kan gå i trapper på grunn
av et forbigående 'handikap' - p.g.a. f.eks. en forstuet fot, et brukket ben eller graviditet - skal
du krysse av for at de klarer dette.
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H24 - Innkjøp av dagligvarer
Meningen med spørsmålet om innkjøp av dagligvarer er om IO klarer å foreta dagligvareinnkjøp, om IO klarer å komme seg til butikken, få tak i varene og frakte disse hjem.
Spørsmålet gjelder ikke om IO har nok oversikt over husholdningen til å forestå innkjøp, eller
om IO har tid til å foreta innkjøp.
H25 - Vask og rengjøring
Spørsmålet om vask og rengjøring gjelder den daglige/ukentlige rengjøringen. Vi tenker ikke
på storrengjøring, vinduspuss o.l. eller hagearbeid.
H26, H27, Arbevn1 - Vanskeligheter
Hvis IO kan klare disse aktivitetene med hjelpemidler, så skal dere svare enten uten
vanskelighet eller med noe vanskelighet. Det er funksjonsevne uten hjelp fra andre
personer som vi er ute etter. Her vil dårlig funksjonsevne bare bli registrert når IO bare fungerer med hjelp fra andre personer.
3.8.2 Bruk av helsetjenester
H14, B14
Som spesialist regnes også psykiater. Privatpraktiserende spesialister kommer sjelden på
hjemmebesøk, men hvis slikt besøk har forekommet skal det også regnes med.
3.8.3 Smerter - Sm1–Sm10d for voksne og BSm1– BSm10c
For de voksne skal vi kartlegge en rekke forhold knyttet til kroniske smerter/langvarige og
stadig tilbakevendende smerter. Siden det er første gang dette kartlegges må inngangsspørsmålet gå til alle uavhengig av hva de har svart i f.eks. H9. I tillegg benytter vi
opplysningene fra i H2-H4, når vi kartlegger årsakene til smertene.
BSm/Sm2, 3 og 4 Hvis IO har vanskeligheter med å svare på noen av spørsmålene fordi de
har flere smertekilder eller typer smerter som varierer i f.eks. varighet og styrke. Skal han/hun
svare for den smerten som gir mest plager eller virker inn på hverdagslivet i størst grad.
Sm10a Dette spørsmålet går til alle selv om de har oppgitt at de er i arbeid og jobber mange
timer per dag. Statistikken viser at til og med personer som er uføretrygdet jobber mer enn
normalarbeidsdag.
3.9 Utsending av postalt skjema
Vi kommer til å sende IO et spørreskjema i posten etter at du har sendt oss intervjuet.
Spørreskjemaet er bare på fire sider, og handler stort sett om hvordan en har det for tida.
Informer IO om det på slutten av intervjuet, og si at du håper at han/hun vil sende det inn. Det
kommer opp en tekst om det på slutten av intervjuet. Hvis IO nekter: Si at du dessverre ikke
kan forhindre at skjemaet blir sendt, men at det selvsagt er frivillig å fylle ut og returnere det.
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Produktnr. 0202/Spørsmål H3a/BH3a

KORT 1

x Urinlekkasje, inkontinens,
vansker med å holde på
vannet
x Annen sykdom i urineller kjønnsorganene

x Sykdom i lever og
galleblære eller galleveier,
gallesten
x Annen sykdom i
fordøyelsesorganene

x
x
x
x

Eksem
Allergiske hudsykdommer
Psoriasis
Annen sykdom i hud eller
underhud

x
x
x
x
x
x

Revmatisme
Leddgikt
Slitasjegikt
Isjias
Nakkesleng, whiplash
Muskelsmerter,
fibromyalgi
Hevelse eller smerter i
ledd
Bekkenløsning
Magesår
Brokk

x Lammelser, muskelsvinn
som ikke skyldes
hjerneslag
x Benskjørhet, osteoporose
x Annen sykdom i skjelett,
muskelsystemet eller
bindevevet

x
x
x
x

x Medfødte misdannelser
x Lårhalsbrudd
x Følger etter andre
ulykkestilfelle, skader

x Svulster, kreft
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x Sukkersyke, diabetes
x Lavt stoffskifte, struma
x Annen hormonsykdom,
ernærings- eller
stoffskiftesykdom

x Parkinsons sykdom
x Annen sykdom i
sanseorganene
x Annen sykdom i hjernen
eller i nervene i kroppen

x Migrene, ofte sterk
hodepine

x
x
x
x
x
x

x Blodfattig, anemi
x Annen sykdom i blodet
eller i de bloddannende
organer
x Nervøse lidelser
x Spiseforstyrrelser
x Epilepsi
x Multippel sklerose, MS
x Svekket syn selv ved bruk
av briller
x Grønn stær
x Grå stær
x Døvhet, nedsatt hørsel
selv ved bruk av
høreapparat
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x
x
x
x
x
x
x

Høyt blodtrykk
Åreknuter
Annen hjertesykdom
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Dårlig blodomløp i armer
eller ben

Kronisk bihulebetennelse
Kronisk bronkitt
Emfysem
Lungebetennelse
Astma
Høysnue/pollenallergi
Annen sykdom i
åndedrettsorganene
x Sykdom i prostata (hos
menn)
x Nyresten

Produktnr. 0202/Spørsmål H9

KORT 2

1)

Smerter i kroppen

2)

Hodepine eller migrene

3)

Kløe eller svie

4)

Tett nese eller rennende øyne

5)

Pustebesvær, kortpustethet eller tungpustethet

6)

Hoste

7)

Kvalme eller fordøyelsesbesvær

8)

Svimmelhet eller dårlig balanse

9)

Angst eller fobier

10) Å være nedstemt eller deprimert
11) Å være irritabel eller aggressiv
12) Konsentrasjonsvansker
13) Søvnproblemer
14) Å være trett eller slapp
15) Andre helseplager
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Produktnr. 0202/Spørsmål Skader voksne/barn

KORT 3

1)

Brudd

2)

Forstuving

3)

Hjernerystelse/hodeskade

4)

Hud/overflatesår

5)

kutt eller stikksår

6)

Forbrenning

7)

Forgiftning med legemiddel el. andre
stoffer

8)

Kvestelse

9)

Annet
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Produktnr. 0202/Spørsmål SBb2

KORT 4

1.

Barnet har vært mer engstelig enn det
som er vanlig
2. Barnet har vært tilbaketrukket/trist
3. Barnet har hatt spesielt høyt
aktivitetsnivå
4. Barnet har vært mer sint eller
aggressiv enn det som er vanlig
5. Barnet har hatt mye konflikter med
jevnaldrende
6. Barnet har hatt spiseproblemer
7. Barnet har hatt søvnproblemer
8. Barnet har klaget over smerter i
kroppen
9. Barnet er forsinket i sin utvikling på
et eller flere områder
10. Annet
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