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Forord
I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av
undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2012. Undersøkelsen ble gjennomført i
2012 i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).
Statistisk sentralbyrå, 9. mai 2014
Hans Henrik Scheel
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Sammendrag
Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler er gjennomført av Statistisk sentralbyrå i
samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning. Det er gjennomført undersøkelser om samme tema tidligere, men dette er første runde av det som skal bli en
årlig undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå.
Utvalget et trukket blant personer i alderen 16-79 år. Utvalget er trukket
disproporsjonalt for å sikre flere observasjoner fra aldersgruppen 16-30 år. Vekter
som korrigerer for denne overrepresentasjonen er dokumentert i notatet.
Litt over halvparten (53,3 %) av utvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste
årsaken til at vi ikke fikk svar, er at vi ikke kom i kontakt med personene i utvalget
i løpet av undersøkelsesperioden.
I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter.
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1. Bakgrunn og formål
I 2012 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) første runde av en intervjuundersøkelse om tobakk- og rusmidler. Undersøkelsen er finansiert av Statens
institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Formålet var å kartlegge bruken av tobakk,
alkohol og andre rusmidler i ulike grupper av befolkningen. Undersøkelsen vil
være med å danne grunnlag for tiltak og evaluering av virkemidler på
rusmiddelfeltet. Hovedresultater fra undersøkelsen vil blant annet bli publisert i
rapporten ”Rusmidler i Norge”, som kan lastes ned gratis fra www.sirus.no.
Tilsvarende undersøkelser er tidligere gjennomført i regi av Sirus.
I tillegg til et fast sett av spørsmål for kartlegging av bruk av ulike rusmidler og
tobakk er det også en gruppe spørsmål som skal stilles hvert tredje år. I 2012 gjaldt
dette spørsmål om negative konsekvenser av andres bruk av rusmidler og tobakk.
I dette notatet presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. Tabell
1 viser nøkkeltallene for undersøkelsen.
Tabell 1.

Nøkkeltall

Nøkkeltall
Antall
Utvalg (personer trukket ut for intervju) .........................................
3 700
Avgang (døde, personer bosatt i utlandet) ....................................
48
Bruttoutvalg ...............................................................................
3 652
Frafall .......................................................................................
1 705
1 947
Nettoutvalg (personer oppnådd intervju med) ................................
Innsamlingsmetode: Telefonintervju
Intervjutid: Varierende, 22 minutter i snitt
Feltperiode: .............................................................................. 9.05-30.06 og
24. 09-03.11. 2012

Prosent
100
1,3
100
46,7
53,3

2. Utvalg
Utvalget er trukket fra BeReg som er SSBs kopi av folkeregisteret. Det er trukket
et tilfeldig utvalg av 3 000 personer i alderen 16-79 år og et tilfeldig utvalg av 700
personer i alderen 16-30 år. Alderen regnes pr 01.01.2012.
Trekkdesignet medfører disproporsjonalitet i sammensetningen av utvalget. Dette
må korrigeres med vekter dersom en ønsker å beregne resultater for hele utvalget
samlet, eller for den yngste delen av utvalget. Vi velger allikevel å overrepresentere
ungdom i utvalget for å kunne studere forskjeller i bruk av rusmidler blant ungdom.
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3. Datainnsamling
3.1. Innsamlingsmetode

Dataene ble samlet inn ved telefonintervju.
I forkant av intervjuet ble det sendt ut et informasjonsbrev, en brosjyre og et
hjelpekort til alle som var trukket ut (se vedlegg 1–5). Foreldre til respondenter
under 18 år mottok et eget informasjonsbrev om at barnet var trukket ut til
undersøkelsen. Formålet med informasjonsbrevet er å sørge for at de som er
trukket ut blir orientert om undersøkelsesopplegg, tema for undersøkelsen og
personvern. I undersøkelsen var det nødvendig å hente inn så nøyaktige
beregninger som mulig for alkoholenheter. Derfor ble det utarbeidet et hjelpekort
for beregning av alkoholenheter (se vedlegg 5). Respondenter uten kjent
telefonnummer mottok en egen forespørsel om kontaktopplysninger.

3.2. Svarinngang

Datainnsamlingen ble gjennomført i to perioder. Første runde i mai og juni 2012 og
andre runde høsten 2012. Datainnsamlingen var opprinnelig planlagt gjennomført
og avsluttet våren 2012, men på grunn av kapasitetsproblemer var det ikke mulig å
ferdigstille før sommeren. Bruk av tobakk- og rusmidler har sesongvariasjon, og
det var ikke ønskelig å gjennomføre intervju i sommerferien eller å intervjue om
sommerferien. Datainnsamlingen ble derfor avsluttet helt og gjenopptatt 24.
september.
Tabell 2.

Svarinngang

Pulje

1 .........................
2 .........................
Totalt ..................

Utvalg

Intervju periode 1
9. mai - 30. juni

1 850
1 850
3 700

831
831

Intervju periode 2
24. sept- 6. okt og
22. okt-3. nov
188
928
1 116

Intervju totalt

1 019
928
1 947

Utvalget ble delt i to like tilfeldige puljer. Alle personer i pulje 1 med kjent
telefonnummer mottok informasjonsbrev og ble forsøkt kontaktet våren 2012.
Personer uten kjent telefonnummer i pulje 1, 288 personer, ble tatt inn i
datafangsten høsten 2012. Det var også personer uten kjent telefonnummer i pulje
2. Disse ble sporet manuelt sammen med de uten kjent telefonnummer i pulje 1.
Totalt ble 775 IO sendt til sporing.
I periode 2 kontaktet vi 445 respondenter fra pulje 1 på nytt. Dette gjaldt personer
som ikke hadde mulighet til å delta første gangen de ble kontaktet. Vi sendte også
et nytt oppfølgingsbrev om undersøkelsen, se vedlegg 4.

4. Datakvalitet
I en utvalgsundersøkelse bestemmes kvaliteten på dataene av en rekke forhold. Vi
skal her se nærmere på noen forhold som kan ha betydning for kvaliteten.

4.1. Utvalgsskjevhet

Utvalgsskjevhet innebærer at fordelingen etter et bestemt kjennemerke er
annerledes blant de som svarte enn blant de som ble forsøkt intervjuet. Slik
skjevhet kan oppstå i utvalgstrekkingen hvor tilfeldigheter kan føre til at
forekomsten av enkelte kjennemerker i utvalget ikke er helt lik fordelingen i
populasjonen (utvalgsvarians). Denne skjevheten skyldes tilfeldigheter i
trekkingen, og en kan derfor forvente at personene som trekkes ikke skiller seg
systematisk fra de som ikke trekkes ut.
Statistisk sentralbyrå
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Det kan også oppstå skjevheter i forbindelse med avganger. Med avgang menes
personer som ikke lenger er i målgruppen for undersøkelsen, herunder døde,
personer som har utvandret til utlandet og personer bosatt på institusjon. I denne
undersøkelsen var det 48 avganger på et utvalg av 3 700 personer. Andelen
avganger er lav og har ikke ført til noen betydelige skjevheter i utvalget.
Antallet personer vi står igjen med etter at vi har fjernet avgangene, kalles
bruttoutvalget. Dette er personene vi faktisk forsøker å intervjue. Antallet personer
vi oppnådde intervju med, kalles nettoutvalget. Differansen mellom brutto- og
nettoutvalget kalles frafall. Frafall kan føre til skjevhet mellom bruttoutvalget og
nettoutvalget når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant
personene som svarte enn blant personene som ble forsøkt intervjuet. Skjevhet
innebærer at nettoutvalget ikke er statistisk representativt for målgruppen. Skjevhet
med hensyn til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er
skjevt med hensyn til andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar
mellom fordelingene i nettoutvalget og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker.
I vurderingen av utvalgsskjevhet bør en knytte størst oppmerksomhet til avvikene
mellom netto- og bruttoutvalget. Tabellene 3 og 4 viser eventuelle skjevheter for
variablene kjønn, alder, landsdel og utdanning for henholdsvis hele utvalget på
totalt 3 700 personer og tilleggsutvalget blant de yngste i aldersgruppen 16-30 år.
For å undersøke eventuelle skjevheter i datamaterialet, sammenlikner vi
fordelingen i bruttoutvalget med fordelingen i nettoutvalget. Er det store avvik, kan
det foreligge utvalgsskjevhet.
Tabell 3.

Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg
fordelt på kjønn, alder, landsdel og utdanning. Hele utvalget. Prosent
Bruttoutvalg

Frafall

Nettoutvalg

Netto-Brutto

Kjønn
Menn ....................................
Kvinner .................................

51,2
48,8

51,6
48,4

50,8
49,2

-0,4
0,4

Alder
16-20 år
21-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61-79 år

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

12,3
26,2
14,7
15,5
13,8
17,5

11,6
29,4
15,8
16,7
13,1
13,4

12,9
23,4
13,8
14,4
14,5
21,1

0,6
-2,8
-0,9
-1,1
0,7
3,6

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

23,4
7,2
19,0
14,8
17,6
8,6
9,3

25,2
6,5
19,5
14,1
17,2
8,1
9,4

21,9
7,8
18,6
15,5
18,0
9,0
9,1

-1,5
0,6
-0,4
0,7
0,3
0,4
-0,1

Utdanning
Ingen utdanning/grunnskole ...
Videregående .......................
Universitet/høyskole ..............

32,8
38,6
28,6

40,6
36,0
23,3

25,9
40,8
33,3

-6,9
2,2
4,7

Antall ..................................

3 652

1 705

1 947

Vi ser at de ulike utvalgene fordeler seg ulikt for de enkelte kjennetegnene vi har
sett på. Vi ser for eksempel at vi ikke får med personer bosatt i Oslo og Akershus i
like stor grad som personer bosatt i andre landsdeler og at vi får med flere av de
med høy utdanning enn de med lav. Videre er gruppen personer i alderen 21-30 år,
underrepresentert, mens de eldste i alderen 61-79 år deltar i større grad enn andre.
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Tabell 4.

Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg og differansen mellom netto- og bruttoutvalg
fordelt på kjønn, alder, landsdel og utdanning. Aldersgruppen 16-30 år. Prosent
Bruttoutvalg

Frafall

Nettoutvalg

Netto-Brutto

Kjønn
Menn ..........................................
Kvinner .......................................

52,0
48,0

50,4
49,6

53,5
46,5

1,5
-1,5

Alder
16-20 år ......................................
21-30 år ......................................

31,9
68,1

28,3
71,7

35,6
64,4

3,6
-3,6

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

24,9
5,7
16,4
16,1
18,0
9,6
9,2

26,7
5,4
17,0
16,1
17,0
9,1
8,6

23,1
5,9
15,9
16,1
19,0
10,1
9,9

-1,8
0,3
-0,6
0,0
1,0
0,5
0,7

Utdanning
Ingen utdanning/grunnskole ..........
Videregående ..............................
Universitet/høyskole .....................

46,5
29,3
24,2

51,7
27,4
20,9

41,4
31,2
27,4

-5,2
1,9
3,2

Antall .........................................

1 406

700

706

I tabell 4 ser vi på aldersgruppen 16-30 år isolert og ser det samme mønsteret for
kjennetegnene alder, landsdel og utdanning. De yngste som fremdeles bor hjemme
hos foreldrene deltar, mens de unge voksne er underrepresentert. Personer i Oslo
og Akershus deltar i mindre grad og det er en skjevhet for utdanning. Med hensyn
til alder, ser vi at de yngste mennene deltar i større grad enn de unge kvinnene.

4.2. Analyse av frafallet

Som nevnt tidligere bør en i vurderingen av utvalgsskjevhet knytte større
oppmerksomhet til skjevhet som skyldes frafall, enn til andre typer utvalgsskjevhet,
se avsnitt 4.1. Dette skyldes at personer som ikke deltar kan skille seg systematisk
fra de som deltar. Tabellene 5 og 6 gir en oversikt over de viktigste årsakene for
frafall etter kjennetegnene kjønn, alder, landsdel og utdanning. Også her ser vi først
på hele utvalget, deretter på aldersgruppen 16-30 år.
Tabell 5.

Intervju og frafall etter årsak brutt ned på kjønn, alder, landsdel og utdanning. Hele
utvalget. Prosent
I alt

Statistisk sentralbyrå

Intervju Ønsker ikke
å delta
53,3
17,0

Forhindret
4,3

Ikke
truffet
25,4

Antall
personer
3 652

I alt ..............................

100

Kjønn
Menn ...........................
Kvinner ........................

100
100

52,9
53,7

16,2
17,8

4,5
4,1

26,4
24,3

1 869
1 783

Alder
16-20 år
21-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61-79 år

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

100
100
100
100
100
100

55,9
47,5
50,0
49,6
55,8
64,3

15,1
12,6
15,2
18,8
22,8
20,2

0,9
4,3
5,6
5,5
4,0
4,9

28,1
35,5
29,2
26,2
17,4
10,7

449
957
538
565
505
638

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

100
100
100
100
100
100
100

49,9
57,8
52,2
55,7
54,3
56,1
52,5

16,4
15,2
17,0
17,5
16,5
15,9
21,2

4,0
4,6
5,8
3,1
5,0
4,5
2,4

29,8
22,4
25,1
23,6
24,2
23,6
23,9

856
263
694
542
644
314
339

Utdanning
Grunnskole ...................
Videregående ...............
Universitet/høyskole ......

100
100
100

42,2
56,4
62,0

18,2
18,5
13,6

7,3
3,1
2,4

32,3
21,9
22,1

1 198
1 408
1 046
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Tabell 5 viser at ikke-kontakt er den klart viktigste årsaken til frafall i undersøkelsen. Den nest viktigste årsaken er at personer i utvalget ikke ønsket å delta.
Andelen vi ikke kom i kontakt med er noe høyere enn hva vi finner for andre
utvalgsundersøkelser. Antallet unge er også større i denne undersøkelsen enn for
undersøkelser der utvalget er trukket tilfeldig fra populasjonen. Unge mennesker er
mindre bofaste og bor oftere alene. Erfaringsmessig vet vi at det er vanskeligere å
komme i kontakt med en husholdning der intervjuobjektet bor alene enn dersom
personen bor sammen med flere. Tilsvarende gjelder for personer som ikke eier
egen bolig eller som er uten arbeid. Det er også utfordrende når målgruppen flytter
ofte. Man kan også anta at noe av ikke-kontakten er indirekte nekt – personene har
bevisst latt være å ta telefonen for å unngå å bli intervjuet.
Personer med lav utdanning skiller seg ut med den laveste svarprosenten. Andelen
ikke truffet er høy og andelen som er forhindret er betraktelig høyere enn i andre
grupper. For landsdel er det relativ små forskjeller. Svarprosenten holder seg svært
jevn mellom de ulike delene av Norge.
Tabell 6.

Intervju og frafall etter årsak brutt ned på kjønn, alder, landsdel og utdanning.
Aldersgruppen 16-30 år. Prosent
I alt

I alt ..............................
Kjønn
Menn ...........................
Kvinner ........................
Alder
16-20 år .......................
21-30 år .......................
Landsdel
Oslo og Akershus ..........
Hedmark og Oppland ....
Østlandet ellers .............
Agder og Rogaland .......
Vestlandet ....................
Trøndelag ....................
Nord-Norge ..................
Utdanning
Grunnskole ...................
Videregående ...............
Universitet/høyskole ......

100

Intervju Ønsker ikke
å delta
50,2
13,4

Forhindret
3,2

Ikke
truffet
33,1

Antall
personer
1406

100
100
100

51,7
48,6

13,8
13,0

3,1
3,3

31,3
35,1

731
675

100
100

55,9
47,5

15,1
12,6

0,9
4,3

28,1
35,5

449
957

100
100
100
100
100
100

46,6
52,5
48,5
50,2
53,0
52,6
53,8

13,1
12,5
10,8
16,3
12,6
12,6
16,9

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

36,6
33,8
37,2
31,3
30,0
31,1
27,7

350
80
231
227
253
135
130

100
100
100

44,6
53,4
57,1

13,3
16,7
9,7

4,7
1,2
2,6

37,3
28,6
30,6

654
412
340

Når vi ser på aldersgruppen 16-30 år isolert ser vi det samme bildet (tabell 6). De
unge voksne er vanskelige å få tak i, men de nekter i mindre grad enn andre
aldersgrupper.
Generelt ser vi et tilgjengelighetsproblem, særlig for unge voksne, personer med
lav utdanning og personer i Oslo og Akershus. Disse gruppene nekter i mindre grad
enn andre grupper og det er derfor et antatt potensial for intervju dersom man får
tak i dem. Samtidig kan noe av ikke-kontakten være indirekte nekt gjennom at man
ikke besvarer telefonen fordi man egentlig ikke ønsker å la seg intervjue.

5. Statistisk usikkerhet og feilmarginer ved
utvalgsundersøkelser
Gjennom utvalgsundersøkelser kan vi anslå forekomsten av ulike fenomener i en
stor gruppe (populasjonen) ved å måle forekomsten bare i et mindre utvalg som er
trukket fra populasjonen. Det gir store besparelser sammenlignet med om vi skulle
gjennomført målingen i hele populasjonen, men samtidig får vi en viss usikkerhet i
anslagene. Denne usikkerheten kan vi beregne når vi kjenner sannsynligheten for at
hver enkelt enhet i populasjonen skal bli trukket til utvalget.
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Metoden som brukes til å beregne et anslag (estimatet), kalles en estimator. Det er to
aspekter ved en estimator som er viktige. For det første bør estimatoren gi omtrent
korrekt verdi ved gjentatte forsøk. Det vil si at den ”treffer målet” i den forstand at ved
gjentatt trekking av utvalg, vil gjennomsnittsverdien av estimatene være sentret rundt
den sanne populasjonsverdien; estimatoren er forventningsrett. I tillegg trenger vi et
mål på hvor stor variasjon rundt populasjonverdien estimatene har ved gjentatt trekking
av utvalg. Det er denne variasjonen som er den statistiske usikkerheten til estimatet, og
det vanlige målet er standardfeilen, SE (fra det engelske begrepet ”standard error”), til
estimatet. SE er definert som det estimerte standardavviket til estimatoren. SE forteller
dermed hvor mye et anslag i gjennomsnitt vil avvike fra den sanne verdien.
Som en illustrasjon: La oss si vi ønsker å estimere prosentandelen kvinner, P0,i en
befolkning (populasjon) med størrelse N. Anta utvalget av størrelse n er trukket
tilfeldig, det vil si at alle enheter har samme sannsynlighet n/N for å bli med i
utvalget. La P være prosentandelen kvinner i utvalget. Da er P en forventningsrett
estimator for P0 og standardfeilen er gitt ved:

SE ( P ) =

P (100 − P)
n
⋅ (1 − ) .
n
N

Estimeringsfeilen vi begår er forskjellen mellom P og P0. Denne er selvfølgelig
ukjent, men vi kan gi et anslag, feilmarginen, på hvor stor den med en gitt
sannsynlighet kan være. Feilmarginen er definert som 2·SE. Intervallet
(P – 2·SE, P + 2·SE)
er et 95 prosent konfidensintervall. Det betyr at sannsynligheten for at intervallet
dekker den sanne verdien P0 er 0,95 (95 prosent). Eller sagt på en annen måte, ved
gjentatte utvalg så vil 95 prosent av intervallene dekke den sanne verdien P0. Vi
sier da et det er 95 prosent sikkerhet for at det beregnede intervallet dekker den
sanne verdien. For utledning av disse formlene og tilsvarende resultater for andre
typer variable og for mer kompliserte utvalgsplaner som stratifiserte utvalg og
flertrinnsutvalg viser vi til Bjørnstad (2000)1.
I faktaboksen oppsummeres begrepsdefinisjoner og formler for estimering av
prosenttall i en populasjon.
Statistisk usikkerhet for estimering av prosentandel av et kjennetegn ved
enkelt tilfeldig utvalg

N
n
P0
x
P
100 – P

antall enheter i populasjonen
antall enheter i utvalget, trukket enkelt tilfeldig
prosentandel i populasjonen med kjennetegn a
antall enheter i utvalget med kjennetegn a
prosentandel i utvalget med kjennetegn a, P = 100•(x/n)
prosentandel i utvalget som ikke har kjennetegn a

Utvalgsvarians Var(P) =

P0 (100 − P0 )
n
⋅ (1 − )
n
N

95 prosent konfidensintervall for P0: P ± 2•SE
Standardfeil: SE =

P(100 − P)
n
⋅ (1 − )
n
N

Feilmargin = 2• SE

1

Bjørnstad, J. (2000): En innføring i utvalgsundersøkelser. Korrigert versjon. Notater 2000/50,
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200050/notat_200050.pdf
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I de fleste utvalgsundersøkelsene i SSB utgjør utvalget en svært liten del av
populasjonen. Undersøkelsene tar sikte på å dekke store populasjoner, som for
eksempel den norske befolkningen i sin helhet, alle arbeidstagere, alle norske
bedrifter osv. Utvalgene som skal dekke disse populasjonene er små i forhold til
populasjonsstørrelsene. Det betyr at utvalgsandelen n/N er neglisjerbar i formelen
for SE, og vi kan benytte formelen

SE =

P (100 − P )
n

Vi legger merke til at konfidensintervallets størrelse er avhengig av størrelsen på
utvalget, men ikke av populasjonen. Standardfeilen blir mindre dess flere som er
med i utvalget, og sammenhengen mellom størrelsen på standardfeilen og n er ikke
lineær. For å få standardfeilen halvert, med samme verdi av P, så må utvalgsstørrelsen firedobles.
Vi ser at standardfeilen er størst når utvalgsresultatet er 50 prosent, og avtar
symmetrisk etter hvert som prosentandelen nærmer seg 0 og 100.
I stedet for å foreta beregninger for hvert enkelt resultat, kan tabell 7 benyttes. Den
viser standardfeil for observerte prosentandeler etter utvalgets størrelse, trukket
enkelt tilfeldig.
Tabell 7.

Standardfeil i prosentpoeng for observerte prosentandeler ved ulike
utvalgsstørrelser, for enkelt tilfeldig utvalg

n: \ P:
500 ........
1000 ......
1500 ......
2000 ......
2500 ......
3000 ......
3500 ......
3700 ......
4000 ......
4500 ......
5000 ......

5/95
1,0
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

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

15/85
1,6
1,1
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5

20/80
1,8
1,3
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6

25/75
1,9
1,4
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6

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

35/65
2,1
1,5
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

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

45/55
2,2
1,6
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

50/50
1,0
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

Et utvalgsresultat på 40 prosent fra enkelt tilfeldig utvalg med 1200 enheter har en
standardfeil på 1,4 prosentpoeng. Dvs. at feilmarginen er 2,8 prosentpoeng og 95
prosent konfidensintervall er (37,2 - 42,8) prosent. Vi kan anslå med 95 prosent
sikkerhet at andelen i populasjonen ligger mellom 37,2 og 42,8 prosent.

5.1. Eksempel på bruk av formel og tabell

Vi ønsker å anslå andelen motstandere av norsk EU-medlemskap i Norge. Vi har
trukket et enkelt tilfeldig utvalg på 3 000 respondenter (n) fra den stemmeberettigede
delen av den norske befolkningen, som i 2009 utgjorde omtrent 3 500 000 personer
(N). 1 400 (x) av de spurte oppgir at de er motstandere, de resterende 1 600 er enten
tilhengere eller usikre. Andelen motstandere er da x/n = 1 400 / 3 000 = 0,467, eller
46,7 prosent. Siden n/N = 0,0009 så kan vi bruke den forenklede formelen for SE og
får konfidensintervallet
46 ,7 ± 2

46 ,7( 100 − 46 ,7 )
= 46,7 ± 2 (0, 91) = 46,7 ± 1,8.
3000

Estimatet for andelen EU-motstandere er altså 46,7 prosent. Feilmarginen for
estimatet er 1,8 prosent, mens konfidensintervallet med 95 prosent sikkerhet
forteller at andelen ligger mellom 44,9 og 48,5 prosent.
Vi kan også bruke tabell 7. Vi går inn på raden 3 000 og kolonnen 45/55; som er
kolonnen som ligger nærmest resultatet. I tabell 7 leser vi at standardfeilen er 0,9.
12
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Et 95 prosent konfidensintervall blir da 46,7 ± 2 (0,9) = 46,7 ± 1,8, som er det
samme som over.

6. PC-assistert intervjuing og innsamlingsfeil
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 PC-assistert intervjuing hvor intervjuerne 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. 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 ett eller flere spørsmål ikke måler det som var intendert. I denne
undersøkelsen skjedde dette ved at personer som oppga at de ikke hadde prøvd
cannabis (spørsmål CAN_1) ikke ble stilt spørsmål om andre narkotiske stoffer
spørsmålene ANS_1 osv).
En annen fordel med PC-assistert intervjuing, er mulighetene for å tilpasse
ordlyden i spørsmålene til 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. I undersøkelsen ble denne muligheten
utnyttet gjennom tilpassede spørsmål for ulike mengdeenheter for sigaretter. For
eksempel spørsmål Røyk_3_1, Røyk_3_2 og Røyk_3_3.
PC-assistert intervjuing gir 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 beløps- eller aldersgrenser. Andre ganger legges det inn
advarsler som intervjuerne kan velge å se bort fra.
De ovennevnte sidene ved PC-assistert intervjuing bidrar til å fremme økt
datakvalitet. Innsamlingsfeil som skyldes intervjuerens feilregistreringer blir langt
mindre enn ved bruk av 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 oppgir feil svar. Det kan
skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tid. Det kan også skyldes at spørsmål
blir misforstått. Når det blir spurt om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. 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.
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).

Statistisk sentralbyrå

13

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Notater 2014/21

7. Vekter
Det er laget to sett med vekter som kan brukes til å estimere populasjonstall.
Designvekter og frafallsvekter.

7.1. Framstilling av vekter

Vektene lages for hver person i nettoutvalget, og populasjonen det korrigeres mot
består av alle personer i alderen 16-79 år.
Alder er delt inn i 6 grupper:
1 16-20 år
2 21-30 år
3 31-40 år
4 41-50 år
5 51-60 år
6 61-79 år
Utdanning er delt inn i 4 grupper:
1 Grunnskole (inklusive uoppgitt/ingen utdanning)
2 Videregående skole
3 Universitets- og høyskoleutdanning, lavere nivå
4 Universitets- og høyskoleutdanning, høyere nivå, og forskerutdanning
Landsdel er delt inn i 7 grupper:
1 Oslo og Akershus
2 Hedmark og Oppland
3 Sør-Østlandet
4 Agder og Rogaland
5 Vestlandet
6 Trønderlag
7 Nord-Norge

7.2. Designvekter

Designvektene veier opp for at forskjellige personer har ulik sannsynlighet for å bli
trukket ut til å være med i undersøkelsen. Vektene er laget slik at aldersfordelingen
til det vektede nettoutvalget blir lik aldersfordelingen i populasjonen.
I datasettet finner man denne vekten som ”vekt 1”.
Denne vekten er kalibrert mot alder (6 grupper). Dvs. at summen av vektene til for
eksempel alle i alderen 21-30 er lik antall personer i populasjonen med denne
alderen.
Vekten er gitt på følgende måte:
En person i nettoutvalget i aldersgruppe k får vekten

N k nk ,
der N k og nk er antall personer i aldergruppe k i henholdsvis populasjonen og
nettoutvalget.

7.3. Frafallsvekter

Frafallsvektene justerer for at ulike grupper har forskjellig tilbøyelighet til å svare
på undersøkelsen. Disse vektene er laget slik at ikke bare aldersfordelingen, men
også fordelingen etter kjønn, utdanning og landsdel blir lik fordelingen i popula-
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sjonen. Valg av variable ble tatt på bakgrunn av erfaringer fra tidligere
undersøkelser.
I datasettet finner man denne vekten som ”vekt 2”.
Denne vekten er kalibrert mot hver av variablene kjønn (2 grupper), alder (6
grupper), utdanning (4 grupper) og landsdel (7 grupper).
I tillegg er vekten kalibrert mot kjønn >< alder (12 grupper) og kjønn >< utdanning
(8 grupper). Dvs. at summen av vektene til for eksempel kvinner i alderen 41-50 år
er lik antall personer i populasjonen i tilsvarende gruppe.
Vekten er laget på følgende måte:
1. Tar utgangspunkt i vekt 1.
2. Kalibrerer mot landsdel. Dette gjøres ved å multiplisere vekten til en person i
med N k Vk , der N k er antall personer i populasjonen med sammen landsdel
som person i, og Vk er summen av vektene til alle personene med samme
landsdel som person i.
3. Kalibrerer mot kjønn >< alder. Dette gjøres ved å multiplisere vekten til en
person i med N kl Vkl , der N kl er antall personer i populasjonen med sammen
kjønn og aldersgruppe som person i, og Vkl er summen av vektene til alle
personene med samme kjønn og aldersgruppe som person i.
4. Kalibrerer mot kjønn >< utdanning. Dette gjøres ved å multiplisere vekten til en
person i med N kl Vkl , der N kl er antall personer i populasjonen med sammen
kjønn og utdanning som person i, og Vkl er summen av vektene til alle
personene med samme kjønn og utdanning som person i.
5. Gjentar punkt 2-4 til alle kalibreringene holder.
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Vedlegg A: Informasjonsbrev

Til deg som er trukket ut til å delta i
Undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk
Oslo, september 2012
Saksbehandler: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08-15.00)
Avdeling for datafangst

Deltakelse i undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge
Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en
undersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Vi ønsker å intervjue deg i forbindelse
med undersøkelsen. Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringt opp av en intervjuer fra Statistisk
sentralbyrå.
Du er en av 3 700 personer i alderen 16-79 år som er trukket ut til denne undersøkelsen. Utvalget er
trukket tilfeldig fra folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra
undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er
det imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg i hovedsak om bruk av tobakk og alkohol. Det vil også være
noen spørsmål om bruk av enkelte legemidler og narkotiske stoffer, og om mulige konsekvenser du
har opplevd i forbindelse med andres rusmiddelbruk. Formålet med undersøkelsen er å få økt
kunnskap om bruksmønsteret i den norske befolkningen, og resultatene vil brukes til å lage statistikk
om temaet.
Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven, og intervjueren
og andre i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå
hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. SIRUS vil i to år få tilgang til
data hvor navn og andre identifiserende opplysninger er fjernet. Etter to år vil et helt anonymisert
datamateriale gjøres tilgjengelig for forskning.
I brosjyren finner du mer informasjon om undersøkelsen. Vedlagt finner du også et kort som kan være
til hjelp for deg under intervjuet. Ta gjerne kontakt med oss på e-post taru@ssb.no eller
telefonnummer 800 83 028 dersom du har spørsmål om undersøkelsen.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Oslo, september 2012
Saksbehandlar: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08-1500)
Avdeling for datafangst

Deltaking i undersøking om tobakk- og rusmiddelbruk i Noreg
Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforsking (SIRUS) ei
undersøking om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidlar. Vi ønskjer å intervjue deg i samband
med undersøkinga. Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringt opp av ein intervjuar frå Statistisk
sentralbyrå.
Du er ein av 3 700 personar i alderen 16-79 år som er trekte ut til denne undersøkinga. Utvalet er
trekt tilfeldig frå folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekkje deg frå
undersøkinga og krevje opplysningane sletta. For at vi skal få så pålitelege resultat som mogleg, er
det viktig at alle som er trekte ut blir med. Vi kan ikkje erstatte deg med ein annan.
Spørsmåla i undersøkinga dreier seg i hovudsak om bruk av tobakk og alkohol. Det vil også vere
nokre spørsmål om bruk av enkelte legemidlar og narkotiske stoff, og om moglege konsekvensar du
har opplevd i samband med andre sitt rusmiddelbruk. Føremålet med undersøkinga er å få meir
kunnskap om bruksmønsteret iden norske befolkninga, og resultata vil brukast til å lage statistikk om
temaet.
Undersøkinga blir gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og
intervjuaren og andre i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjent utanfor Statistisk
sentralbyrå kven som har delteke eller kva enkeltpersonar har svart på spørsmåla. SIRUS vil i to år få
tilgang til data der namn og andre identifiserande opplysningar er fjerna. Etter to år vil eit heilt
anonymisert datamateriale bli gjort tilgjengelig for forsking.
I brosjyren finn du meir informasjon om undersøkinga. Vedlagt finn du og eit kort som kan vere til
hjelp for deg under intervjuet. Ta gjerne kontakt med oss på e-post taru@ssb.no eller telefonnummer
800 83 028 om du har spørsmål om undersøkinga.
Vi takkar på førehand.
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Vedlegg C: Informasjonsbrev til foresatte

Oslo, september 2012
Saksbehandler: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08-15.30)
Avdeling for datafangst

Undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge
Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en
undersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler.
Til informasjon er en sønn eller datter mellom 16 – 18 år i din husstand med i utvalget.
Han/hun får også et eget brev om undersøkelsen. Din sønn/datter vil derfor i løpet av kort tid bli
kontaktet av en av våre intervjuere på telefon.
Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg i hovedsak om bruk av om tobakk og alkohol. Det vil også
være noen spørsmål om bruk av enkelte legemidler og narkotiske stoffer, og om mulige konsekvenser
man har opplevd i forbindelse med andres rusmiddelbruk. Formålet med undersøkelsen er å få økt
kunnskap om bruksmønsteret i den norske befolkningen.
Din sønn/datter er en av 3 700 personer i alderen 16-79 år som er trukket ut til å delta i denne
undersøkelsen. Utvalget er trukket tilfeldig fra folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og de som er i
utvalget kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal
få så pålitelige resultater som mulig, er det imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med. Vi kan
ikke erstatte de som er i utvalget med andre.
Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven, og intervjueren
har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå hvem som har deltatt eller hva
enkeltpersoner har svart på spørsmålene. SIRUS vil i to år få tilgang til data hvor navn og andre
identifiserende opplysninger er fjernet. Etter to år vil et helt anonymisert datamateriale gjøres
tilgjengelig for forskning.
I brosjyren finner du mer informasjon om undersøkelsen. Ta gjerne kontakt med oss på e-post
taru@ssb.no eller telefonnummer 800 83 028 dersom du har spørsmål om undersøkelsen.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør
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Oslo, september 2012
Saksbehandlar: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08-1530)
Avdeling for datafangst

Undersøking om tobakk- og rusmiddelbruk i Noreg
Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ei
undersøking om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidlar.
Til informasjon er ein son eller ei dotter mellom 16 – 18 år i din husstand med i utvalet. Han/ho
får òg eit eige brev om undersøkinga. Din son/dotter vil derfor i løpet av kort tid bli kontakta av ein
av våre intervjuarar på telefon.
Spørsmåla i undersøkinga dreier seg i hovudsak om bruk av tobakk og alkohol. Det vil også vere
nokre spørsmål om bruk av enkelte legemidlar og narkotiske stoff, og om moglege konsekvensar du
har opplevd i samband med andre sitt rusmiddelbruk. Formålet med undersøkinga er å få meir
kunnskap om bruksmønsteret i den norske befolkninga.
Din son/dotter er ein av 3 700 personar i alderen 16-79 år som er trekte ut til å delta i denne
undersøkinga. Utvalet er trekt tilfeldig frå folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og dei som er i utvalet
kan når som helst trekkje seg frå undersøkinga og krevje opplysningane sletta. For at vi skal få så
pålitelege resultat som mulig, er det viktig at alle som er trekte ut blir med. Vi kan ikkje erstatte dei
som er i utvalet med nokre andre.
Undersøkinga blir gjennomført i samsvar med statistikklova og personopplysningslova, og
intervjuaren og andre i Statistisk sentralbyrå har teieplikt. Det vil aldri bli kjent utanfor Statistisk
sentralbyrå kven som har delteke eller kva enkeltpersonar har svart på spørsmåla. SIRUS vil i to år få
tilgang til data der namn og andre identifiserande opplysningar er fjernet. Etter to år vil eit heilt
anonymisert datamateriale bli gjort tilgjengelig for forsking.
I brosjyren finn du meir informasjon om undersøkinga. Ta gjerne kontakt med oss på e-post
taru@ssb.no eller telefonnummer 800 83 028 om du har spørsmål om undersøkinga.
Vi takkar på førehand.
Med venleg helsing

Hans Henrik Scheel
adm. direktør

Statistisk sentralbyrå

Øyvin Kleven
seksjonssjef
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Vedlegg D: Oppfølgningsbrev

Oslo, oktober 2012
Saksbehandler: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08.00-15.0)0
Avdeling for datafangst og metode

8. Vi ønsker å intervjue deg!
Du har tidligere blitt kontaktet om deltakelse i Undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk
2012. Vi tillater oss å kontakte deg igjen fordi det er viktig for oss at alle som er trukket ut blir
med. Vi håper at tidspunktet passer deg bedre nå, og at du blir med når en av våre
intervjuere om kort tid kontakter deg.
Intervjuet kan gjennomføres enten på dagtid eller på kveldstid, alt ettersom hva som passer
best for deg. Intervjuet gjennomføres på telefon.
Det er frivillig å delta, og vi håper at du vil være med. Dere som er trukket ut til
undersøkelsen danner et bilde av befolkningen i Norge. Det er viktig at vi får med like mange
menn og kvinner, personer fra alle aldersgrupper og fra alle deler av landet. Vi kan ikke
erstatte deg med en annen.
Ta gjerne kontakt med oss på taru@ssb.no dersom du har spørsmål. På forhånd takk for
samarbeidet.
For informasjon om undersøkelsen, se brev på baksiden.
Med vennlig hilsen

Maria Høstmark
seniorrådgiver
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Oslo, oktober 2012
Saksbehandlar: Maria Høstmark
Telefon 800 83 028 (kl 08.00-15.00)
Avdeling for datafangst og metode

Deltakelse i undersøkelse om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge
Statistisk sentralbyrå gjennomfører på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en
undersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Vi ønsker å intervjue deg i forbindelse
med undersøkelsen. Du vil derfor i løpet av kort tid bli ringt opp av en intervjuer fra Statistisk
sentralbyrå.
Du er en av 3 700 personer i alderen 16-79 år som er trukket ut til denne undersøkelsen. Utvalget er
trukket tilfeldig fra folkeregisteret. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg fra
undersøkelsen og kreve opplysningene slettet. For at vi skal få så pålitelige resultater som mulig, er
det imidlertid viktig at alle som er trukket ut blir med. Vi kan ikke erstatte deg med en annen.
Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg i hovedsak om bruk av tobakk og alkohol. Det vil også være
noen spørsmål om bruk av enkelte legemidler og narkotiske stoffer, og om mulige konsekvenser du
har opplevd i forbindelse med andres rusmiddelbruk. Formålet med undersøkelsen er å få økt
kunnskap om bruksmønsteret i den norske befolkningen, og resultatene vil brukes til å lage statistikk
om temaet.
Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven, og intervjueren
og andre i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. Det vil aldri bli kjent utenfor Statistisk sentralbyrå
hvem som har deltatt eller hva enkeltpersoner har svart på spørsmålene. SIRUS vil i to år få tilgang til
data hvor navn og andre identifiserende opplysninger er fjernet. Etter to år vil et helt anonymisert
datamateriale gjøres tilgjengelig for forskning.
I brosjyren finner du mer informasjon om undersøkelsen. Vedlagt finner du også et kort som kan være
til hjelp for deg under intervjuet. Ta gjerne kontakt med oss på e-post taru@ssb.no eller
telefonnummer 800 83 028 dersom du har spørsmål om undersøkelsen.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen

Hans Henrik Scheel
adm. direktør

Statistisk sentralbyrå

Øyvin Kleven
seksjonssjef
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Vedlegg E: Hjelpekort for beregning av alkoholenheter
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INFORMASJON TIL DOKUMENTET

I spørreskjemaet skiller vi mellom tekst med ulike fargekoder. Dette er hovedreglene:
Svart skrift: vanlig spørsmålstekst som skal leses
Grønn skrift: forklaringer, instrukser og informasjon til intervjuer, som intervjueren bruker ved behov
Blå skrift: brukes ved gjentakelser, teksten leses ved behov
Rosa skrift: spørsmål som intervjuerne skal svare på
Understreket: teksten skal vektlegges
Kursiv: filter til spørsmålet, angir hvem som skal få spørsmålet

Tekst som er skrevet i sort i spørsmålsteksten skal altså leses opp for IO, mens tekst som er skrevet i grønt ikke
skal leses.
For svaralternativene er reglene litt annerledes. Svaralternativer som er nevnt i spørsmålsteksten og står i grønt
kan leses dersom det er nødvendig å gjenta svaralternativene for IO.

Gjennom hele skjemaet kan intervjuerne trykke F8 ’vet ikke’ og F9 ’vil
ikke svare’.
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Innledning
Innled
Innledningsspørsmålet
Registrer om du skal starte intervjuet eller registrere en overføring, frafall eller avgang.
1.
2.
3.
4.

Start intervjuet
Overføring fra annen intervjuer
Frafall
Avgang

Samtykke1
Har du lest informasjonsbrevet vi har sendt deg eller fått det referert og samtykker til å delta?
1. Ja, jeg har mottatt brevet og samtykker i å delta
2. Ja, jeg har fått referert innholdet av brevet og samtykker i å delta
3. Nei, og jeg samtykker ikke til å delta

Egenopplevd helse
Helse
Vi starter med et spørsmål om helse. Hvordan

vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet? Vil du si et den er svært
god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller svært dårlig?
1. SVÆRT GOD
2. GOD
3. VERKEN GOD ELLER DÅRLIG
4. DÅRLIG
5. SVÆRT DÅRLIG

Tobakksbruk
Så kommer noen spørsmål om røyking.
Røyk_1
Hender det at du røyker sigaretter? Regn med både filtersigaretter og rulletobakk.
JA/NEI
Hvis Røyk_1 = nei
Røyk_1a
Har du noen gang røyket eller prøvd å røyke sigaretter? BÅDE FILTERSIGARETTER OG RULLETOBAKK.
JA/NEI
Hvis Røyk_1a = ja
Røyk_1b
Hvor mange sigaretter har du røyket totalt i løpet av livet? Har du røyket…
1. … mer enn hundre sigaretter
2. … mindre enn hundre sigaretter, eller
3. … ett eller flere trekk, men aldri en hel sigarett
Hvis Røyk_1=ja
Røyk_2
Røyker du sigaretter daglig, ukentlig eller sjeldnere enn en gang i uken? REGN MED BÅDE
FILTERSIGARETTER OG RULLETOBAKK.
1. RØYKER HVER DAG
2. RØYKER MINST EN GANG I UKEN, MEN IKKE DAGLIG
3. RØYKER SJELDNERE ENN EN GANG I UKEN.
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Hvis Røyk_2=1
Røyk_3_1
Hvor mange sigaretter har du anslagsvis røyket per dag de siste fire ukene? BÅDE FILTER- OG
RULLETOBAKK
Hvis Røyk_2=2
Røyk_3_2
Hvor mange sigaretter har du anslagsvis røykt per uke de siste fire ukene? BÅDE FILTER- OG
RULLETOBAKK
Hvis Røyk_2=3
Røyk_3_3
Hvor mange sigaretter har du anslagsvis røykt i løpet av de siste fire ukene?
BÅDE FILTER- OG RULLETOBAKK
Hvis Røyk_1a=Ja og Røyk1b=1, eller hvis Røyk2 = 2 eller 3
Røyk4
Har du noen gang røykt daglig over en periode på minst ett år?
Ja/nei
Til alle
Passiv_1
Hvor ofte har det blitt røyket innendørs hjemme hos deg i løpet av de siste 12 månedene? Er det…
1. daglig
2. ukentlig
3. månedlig
4. sjeldnere enn månedlig, eller
5. aldri
Hvis Passiv_1 ≠ 5
Passiv_2
Er det du selv, andre i husholdningen eller besøkende som røyker innendørs hjemme hos deg? FLERE SVAR
MULIG
1. IO SELV
2. ANDRE I HUSHOLDNINGEN
3. BESØKENDE
Nå går vi over til noen spørsmål om snus
Snus_1
Hender det at du bruker snus?
Ja/Nei

Hvis Snus_1 = nei
Snus_1a
Har du noen gang prøvd eller brukt snus?
Ja/Nei
Hvis Snus_1a = ja
Snus_1b
Hvor mange ganger har du brukt snus totalt i løpet av livet? Har du brukt snus…
1. … mer enn hundre ganger
2. … mindre enn hundre ganger, eller
3. … bare en gang
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Hvis Snus_1=ja
Snus_2
Bruker du snus daglig, ukentlig eller sjeldnere enn en gang i uken?
1. BRUKER SNUS HVER DAG
2. BRUKER SNUS MINST EN GANG I UKEN, MEN IKKE DAGLIG
3. BRUKER SNUS SJELDNERE ENN EN GANG I UKEN.
Hvis snus_1a=Ja og snus_1b=1, eller hvis Snus_2 = 2 eller 3
Snus_3
Har du noen gang brukt snus daglig over en periode på minst ett år?
Ja/nei

Alkoholbruk
Så går vi over til spørsmål om alkohol. Vi tenker her på alle alkoholholdige drikker, som øl, vin,
brennevin, rusbrus m.v.
Drukket_1
Har du drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder?
Ja/Nei

Hvis drukket_1 = nei
Avhold
Det kan være mange grunner til at man ikke drikker alkohol. Hvilke av følgende forhold er årsak til at du ikke
har drukket alkohol i løpet av siste 12 måneder? FLERE SVAR MULIG
1. Jeg liker ikke smaken
2. Jeg trener mye
3. Det kan være usunt eller helseskadelig for meg
4. Det strider mot min religion
5. Det strider mot min ideologiske overbevisning
6. Jeg har negative erfaringer med andres alkoholbruk
7. Jeg har negative erfaringer med egen alkoholbruk
8. Jeg bør unngå alkohol av medisinske årsaker
9. Jeg er gravid eller ammer
10. Jeg tar hensyn til små barn
11. Annen grunn
12. Ingen spesiell grunn
Hvis drukket_1 = ja
Drukket_ 2
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol stort sett daglig, ukentlig, månedlig eller
sjeldnere?
1. STORT SETT DAGLIG
2. UKENTLIG
3. MÅNEDLIG
4. SJELDNERE ENN MÅNEDLIG
Hvis Drukket_2 = 2 (ukentlig)
Drukket_2a
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent
en dag i uken?
1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN
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Hvis Drukket_2 = 3(månedlig)
Drukket_2b
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol fire dager i måneden eller mer, 2-3 dager i
måneden eller omtrent en dag i måneden?
1. FIRE DAGER I MÅNEDEN ELLER MER
2. 2-3 DAGER I MÅNEDEN
3. OMTRENT 1 DAG I MÅNEDEN
Hvis Drukket_2 = 4 (årlig)
Drukket_2c
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol noen få dager eller bare en dag?
1. NOEN FÅ DAGER
2. EN DAG

Alkoholforbruk – frekvens og mengde
Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om alkoholbruk siste fire uker.

Drukket_3
Har du drukket alkohol i løpet av de siste fire ukene?
Ja/nei
Hvis Drukket_3 = ja
TYPE_1
I løpet av de siste fire ukene, har du drukket øl?
Ja/nei
TYPE_2
I løpet av de siste fire ukene, har du drukket vin? Vin inkluderer også hetvin, portvin, sherry og lignende.
Ja/nei
TYPE_3
I løpet av de siste fire ukene, har du drukket brennevin? Brennevin inkluderer også likør, vodka, shots og
lignende
Ja/nei
TYPE_4
I løpet av de siste fire ukene, har du drukket rusbrus eller alkoholholdig cider?
Ja/nei

Hvis TYPE_1=ja
TYPE_1a
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket øl stort sett daglig, ukentlig eller sjeldnere enn ukentlig?
1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG
Hvis Type_1a = 2 (ukentlig)
Type_1a_uke
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket øl 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i
uken?
1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN
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Hvis Type_1a = 3 (månedlig)
Type_1a_mnd
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket øl flere enn tre dager, 2-3 dager eller bare en dag?
1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG
Hvis TYPE_1a=1 eller 2
*TYPE_1b
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye øl du har drukket i snitt per uke de siste fire ukene. Er det lettest for
deg å oppgi svaret i antall 0,33 liter, i antall halvliter eller i andre størrelser? FLERE SVAR MULIG. 0,33
LITER ER VANLIG STØRRELSE PÅ FLASKEØL OG SMÅ BOKSØL KJØPT I BUTIKK, ELLER GLASS
MED ØL PÅ SERVERINGSSTED.
1. 0,33 LITER
2. 0,4 LITER
3. 0,5 LITER
4. 0,6 LITER
Type_1b = 0,33 liter
Type_1b_1
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,33 liter øl har du drukket i gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Type_1b = 0,4 liter
Type_1b_2
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,4 liter øl har du drukket i gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Type_1b = 0,5 liter
Type_1b_3
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,5 liter øl har du drukket i gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Type_1b = 0,6 liter
Type_1b_4
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,6 liter øl har du drukket i gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Hvis TYPE_1a=3
*TYPE_1c
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye øl du har drukket i løpet av de siste fire ukene. Er det lettest for deg
å oppgi svaret i antall 0,33 liter, i antall halvliter eller i andre størrelser? FLERE SVAR MULIG. 0,33 LITER
ER VANLIG STØRRELSE PÅ FLASKEØL OG SMÅ BOKSØL KJØPT I BUTIKK, ELLER GLASS MED
ØL PÅ SERVERINGSSTED.
1. 0,33 LITER
2. 0,4 LITER
3. 0,5 LITER
4. 0,6 LITER
Type_1c = 0,33 liter
Type_1c_1
Omtrent hvor mange 0,33 liter øl har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Type_1c = 0,4 liter
Type_1c_2
Omtrent hvor mange 0,4 liter øl har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
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Type_1c = 0,5 liter
Type_1c _3
Omtrent hvor mange halvlitere øl har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Type_1c = 0,6 liter
Type_1c _4
Omtrent hvor mange 0,6 liter øl har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Hvis TYPE_2=ja
TYPE_2a
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket vin stort sett daglig, ukentlig eller sjeldnere enn ukentlig?
1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG
Hvis Type_2a = 2 (ukentlig)
Type_2a_uke
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket vin 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag
i uken?
1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN
Hvis Type_2a = 3 (månedlig)
Type_2a_mnd
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket vin flere enn tre dager, 2-3 dager eller bare en dag?
1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG
Hvis TYPE_2a=1 eller 2
*TYPE_2b
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye vin du har drukket i snitt per uke de siste fire ukene. Er det lettest
for deg å oppgi svaret i antall glass eller antall helflasker? FLERE SVAR MULIG. ETT GLASS TILSVARER
1,5 DL OG EN HELFLASKE TILSVARER 0,75 LITER.
1. GLASS
2. HELFLASKER
Hvis Type_2b = glass
Type_2b_1
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange glass vin har du drukket i gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Hvis Type_2b =helflasker
Type_2b_3
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange flasker vin har du drukket i gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Hvis TYPE_2a=3
*TYPE_2c
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye vin du har drukket i løpet av de siste fire ukene. Er det lettest for
deg å oppgi svaret i antall glass eller antall helflasker? FLERE SVAR MULIG. ETT GLASS TILSVARER 1,5
DL OG EN HELFLASKE TILSVARER 0,75 LITER.
1. GLASS
2. HELFLASKER
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Hvis Type_2c = glass
Type_2c_1
Omtrent hvor mange glass vin har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Hvis Type_2c =helflasker
Type_2c_3
Omtrent hvor mange flasker vin har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Hvis TYPE_3=ja
TYPE_3a
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket brennevin stort sett daglig, ukentlig eller sjeldnere enn
ukentlig?
1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG
Hvis Type_3a = 2 (ukentlig)
Type_3a_uke
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket brennevin 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent
en dag i uken?
1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN
Hvis Type_3a = 3 (månedlig)
Type_3a_mnd
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket brennevin flere enn tre dager, 2-3 dager eller bare en dag?
1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG
Hvis TYPE_3a=1 eller 2
*TYPE_3b
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye brennevin du har drukket i snitt per uke de siste fire ukene. Er det
lettest for deg å oppgi svaret i antall drammer, drinker eller shots, eller i antall helflasker? FLERE SVAR
MULIG. EN DRAM/DRINK/SHOTS TILSVARER 4 CL, EN HELFLASKE TILSVARER 0,7 LITER.
1. DRAMMER/DRINKER/SHOTS
2. HELFLASKER
Hvis Type_3b = drammer, drinker eller shots
Type_3b_1
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange drammer, drinker eller shots har du drukket i gjennomsnitt per
uke?
ANTALL
Hvis Type_3b = helflasker
Type_3b_2
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange helflasker har du drukket i gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Hvis TYPE_3a=3
*TYPE_3c
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye brennevin du har drukket i løpet av de siste fire ukene. Er det lettest
for deg å oppgi svaret i antall drammer, drinker eller shots, eller i antall helflasker? FLERE SVAR MULIG. EN
DRAM/DRINK/SHOTS TILSVARER 4 CL, EN HELFLASKE TILSVARER 0,7 LITER.
1. DRAMMER/DRINKER/SHOTS
2. HELFLASKER
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Hvis Type_3c = drammer, drinker eller shots
Type_3c_1
Omtrent hvor mange drammer, drinker eller shots har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Hvis Type_3c = helflasker
Type_3c_2
Omtrent hvor mange helflasker har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Hvis TYPE_3 = ja
HB_ 1
Har du i løpet av de siste fire ukene drukket hjemmebrent eller noe som er laget av hjemmebrent? Vi gjør
oppmerksom på at det ikke er forbudt å drikke hjemmebrent.
1. Ja
2. Nei
3. Vet ikke
Hvis TYPE_4=ja
TYPE_4a
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket rusbrus eller alkoholholdig cider stort sett daglig, ukentlig
eller sjeldnere enn ukentlig?
1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. SJELDNERE ENN UKENTLIG
Hvis Type_4a = 2 (ukentlig)
Type_4a_uke
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket rusbrus eller alkoholholdig cider 4-5 dager i uken, 2-3
dager i uken eller omtrent en dag i uken?
1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN
Hvis Type_4a = 3 (månedlig)
Type_4a_mnd
I løpet av de siste fire ukene, vil du si du har drukket rusbrus eller alkoholholdig cider Flere enn tre dager, 2-3
dager eller bare en dag?
1. FLERE ENN 3 DAGER
2. 2-3 DAGER
3. OMTRENT 1 DAG
Hvis TYPE_4a=1 eller 2
*TYPE_4b
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye rusbrus eller alkoholholdig cider du har drukket i snitt per uke de
siste fire ukene. Er det lettest for deg å svare i antall småflasker eller i antall 0,5 liter? FLERE SVAR MULIG.
1. SMÅFLASKER/SMÅBOKSER
2. 0,5 LITER
Type_4b = småflasker
Type_4b_1
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange småflasker rusbrus eller alkoholholdig cider har du drukket i
gjennomsnitt per uke?
ANTALL
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Type_4b = 0,5 liter
Type_4b_2
I løpet av de siste fire ukene, omtrent hvor mange 0,5 litere rusbrus eller alkoholholdig cider har du drukket i
gjennomsnitt per uke?
ANTALL
Hvis TYPE_4a=3
*TYPE_4c
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye rusbrus eller alkoholholdig cider du har drukket i løpet av fire
ukene. Er det lettest for deg å svare i antall småflasker eller i antall 0,5 liter? FLERE SVAR MULIG.
1. SMÅFLASKER/SMÅBOKSER
2. 0,5 LITER
Type_4c = småflasker
Type_4c_1
Omtrent hvor mange småflasker rusbrus eller alkoholholdig har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Type_4c = 0,5 liter
Type_4c_2
Omtrent hvor mange 0,5 litere rusbrus eller alkoholholdig cider har du drukket i løpet av de siste fire ukene?
ANTALL
Svarkort_1
Hvor mye man drikker ved en og samme anledning kan variere ganske mye. Snart følger noen spørsmål om
hvor ofte du har drukket ulike mengder alkohol i løpet av de siste fire uker. Vi vil da benytte begrepet
alkoholenheter. I informasjonsbrevet vi sendte deg fulgte det med et kort hvor alkoholenheter var illustrert. Kan
du huske å ha mottatt dette?
Ja/nei
Hvis Svarkort_1=ja
Svarkort_2
Vil du ha svarkortet foran deg når du svarer på de neste spørsmålene, har du gjort deg kjent med innholdet på
forhånd, eller ønsker du ikke å bruke kortet?
1. IO HAR SVARKORTET FORAN SEG
2. IO KJENNER INNHOLDET
3. IO ØNSKER IKKE BRUKE KORTET
* MENGDE_1
Hvis Svarkort1=nei eller Svarkort_2= 3 skal teksten i klamme komme opp
[En alkoholenhet tilsvarer en liten flaske med øl eller cider/rusbrus, ett glass vin eller en drink brennevin. En
flaske vin eller en sixpack øl tilsvarer seks enheter. ]
Det kan være vanskelig å regne ut antall alkoholenheter, og vi vil derfor gi deg noen svarkategorier i de neste
spørsmålene. Hvor mange alkoholenheter er det meste du har drukket ved en og samme anledning i løpet av de
siste fire ukene? Er det… ALLE SVARKATEGORIENE LESES OPP
1. 12 eller flere (gå til MENGDE_2a og videre til 2b osv)
2. 6 – 11 (gå til MENGDE_2b og videre til 2c osv)
3. 3 – 5 (gå til MENGDE_2c og videre til 2d)
4. 1 – 2 (gå til MENGDE_2d)
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Hvis MENGDE_1 = 1
MENGDE_2a
I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 12 eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning?
KUN ETT SVAR
1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker
Hvis MENGDE_1 = 1 eller 2
MENGDE_2b
I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 6 - 11 alkoholenheter ved en og samme anledning? KUN
ETT SVAR
1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker
7. Aldri
Hvis MENGDE_1 = 1, 2 eller 3
MENGDE_2c
I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 3-5 alkoholenheter ved en og samme anledning? KUN
ETT SVAR
1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker
7. Aldri
Hvis MENGDE_1 = 1, 2, 3 eller 4
MENGDE_2d
I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du drukket 1 - 2 alkoholenheter ved en og samme anledning? KUN
ETT SVAR
1. Stort sett hver dag
2. 4-5 ganger i uken
3. 2-3 ganger i uken
4. Omtrent en gang i uken
5. 2-3 ganger siste fire uker
6. En gang siste fire uker
7. Aldri

Sist gang
Sistgang_1
Nå vil vi gjerne stille deg noen spørsmål om sist gang du drakk alkohol. Omtrent hvor lenge er det siden du sist
drakk alkohol, er det dager, uker eller måneder siden?
1. Dager
2. Uker
3. Måneder

Hvis Sistgang_1 = dager
Sistgang_dager
Hvor mange dager er det siden du sist drakk alkohol?
Antall
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Hvis Sistgang_1 = uker
Sistgang_uker
Hvor mange uker er det siden du sist drakk alkohol?
Antall
Hvis Sistgang_1 = måneder
Sistgang_mnd
Hvor mange måneder er det siden du sist drakk alkohol?
Antall
Sistgang_2
Hvilken ukedag var det?
1. Mandag
2. Tirsdag
3. Onsdag
4. Torsdag
5. Fredag
6. Lørdag
7. Søndag
8. HUSKER IKKE
*Sistgang_3
Sist gang du drakk alkohol, var det i forbindelse med et måltid?
1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE /VET IKKE
Sistgang_4
Sist gang du drakk alkohol, var du hjemme hos deg selv, hjemme hos andre, på restaurant eller annet utested
med alkoholservering, på offentlig området, eller et annet sted? FLERE SVAR MULIG
1. HJEMME HOS DEG SELV
2. HJEMME HOS ANDRE (FAMILIE, VENNER, BEKJENTE O.L.)
3. RESTAURANT ELLER ANNET UTESTED MED ALKOHOLSERVERING
4. PÅ OFFENTLIGE OMRÅDER (GATE, PARK, STRAND OSV.)
5. ANNET STED
*Sistgang_5
Sist gang du drakk alkohol, hvem var du sammen med? Var det…FLERE SVAR MULIG
1. … ektefelle, samboer eller kjæreste
2. … andre familiemedlemmer
3. … kolleger, studie- eller skolekamerater
4. … venner og bekjente, eller
5. … var du alene -> INSTRUKS TIL DENNE
6. HUSKER IKKE / VET IKKE
Sistgang_7
Sist gang du drakk alkohol, drakk du da øl, vin, brennevin, rusbrus eller alkoholholdig cider? FLERE SVAR
MULIG
1. ØL (gå til spm 7a)
2. VIN(gå til spm 7b)
3. BRENNEVIN (gå til spm 7c)
4. RUSBRUS/ALKOHOLHOLDIG CIDER(gå til spm 7d)
5. HUSKER IKKE / VET IKKE
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Hvis Sistgang7 = 1
Sistgang_7a
Sist gang du drakk øl, drakk du da øl i størrelse 0,33 liter eller halvliter, eller var det en annen størrelse? FLERE
SVAR MULIG. 0,33 LITER ER VANLIG STØRRELSE PÅ FLASKEØL OG SMÅ BOKSØL KJØPT I
BUTIKK, ELLER GLASS MED ØL PÅ SERVERINGSSTED.
1. 0,33 LITER
2. 0,4 LITER
3. 0,5 LITER
4. 0,6 LITER
Hvis Sistgang_7a = 0,33 liter
Ant_ol_1
Omtrent hvor mange 0,33 liter øl drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang_7a = 0,4 liter
Ant_ol_2
Omtrent hvor mange 0,4 liter øl drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang_7a = 0,5 liter
Ant_ol_3
Omtrent hvor mange halvlitere øl drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang_7a = 0,6 liter
Ant_ol_4
Omtrent hvor mange 0,6 liter øl drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang7 = 2
Sistgang_7b
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye vin du drakk sist gang. Er det lettest for deg å oppgi svaret i antall
glass eller helflasker? FLERE SVAR MULIG. ETT GLASS TILSVARER 1,5 DL OG EN HELFLASKE
TILSVARER 0,75 LITER.
1. GLASS
2. HELFLASKER
Hvis Sistgang_7b = glass
Ant_vin_1
Omtrent hvor mange glass vin drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang_7b =helflasker
Ant_vin_2
Omtrent hvor mange flasker vin drakk du?
ANTALL
Hvis glass i Sistgang_7b
Sistgang_7b_1
Var noe av vinen fra kartong?
1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE /VET IKKE
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Hvis Sistgang_7 = 3
Sistgang_7c
Så kommer spørsmål om omtrent hvor mye brennevin du drakk sist gang. Er det lettest for deg å oppgi svaret i
antall drammer, drinker eller shots, eller i antall helflasker? FLERE SVAR MULIG. EN
DRAM/DRINK/SHOTS TILSVARER 4 CL OG EN HELFLASKE TILSVARER 0,7 LITER.
1. DRAM/DRINK/SHOTS
2. HELFLASKER
Hvis Sistgang_7c = dram/drink/shots
Ant_brvin_1
Omtrent hvor mange drammer, drinker eller shots drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang_7c = helflasker
Ant_brvin_2
Omtrent hvor mange helflasker brennevin drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang_7 = 4
Sistgang_7d
Sist gang du drakk rusbrus eller alkoholholdig cider, drakk du da småflasker eller halvliter? FLERE SVAR
MULIG
1. SMÅFLASKER
2. HALVLITER
Hvis Sistgang_7d = småflasker
Ant_cider_1
Omtrent hvor mange småflasker rusbrus eller alkoholholdig cider drakk du?
ANTALL
Hvis Sistgang_7d = halvliter
Ant_cider_2
Omtrent hvor mange 0,5 liter rusbrus eller alkoholholdig cider drakk du?
ANTALL
Sistgang_8
Sist gang du drakk alkohol, følte du deg tydelig beruset, lett beruset eller nesten upåvirket?
1. TYDELIG BERUSET
2. LETT BERUSET
3. NESTEN UPÅVIRKET
Sted
I løpet av de siste 12 måneder, har du drukket alkohol på et serveringssted stort sett daglig, ukentlig, månedlig,
sjeldnere enn månedlig eller aldri? VI TENKER DA PÅ ALT FRA RESTAURANTER OG KAFEER TIL
BARER, PUBER OG NATTKLUBBER.
1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. MÅNEDLIG
4. SJELDNERE ENN MÅNEDLIG
5. ALDRI
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Hvis Sted = 2
Sted_1
I løpet av de siste 12 månedene, vil du si du har drukket alkohol på et serveringssted 4-5 dager i uken, 2-3 dager
i uken eller omtrent en dag i uken?
1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN
Hvis Sted = 3
Sted_2
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol på et serveringssted flere enn tre dager i
måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?
1. FLERE ENN 3 DAGER I MÅNEDEN
2. 2-3 DAGER I MÅNEDEN
3. OMTRENT 1 DAG I MÅNEDEN
Hvis Sted = 4
Sted_3
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol på et serveringssted noen få dager eller bare en
dag?
1. NOEN FÅ DAGER
2. EN DAG
Beruset
I løpet av de siste 12 måneder, hvor ofte har du drukket så mye alkohol at du har følt deg tydelig beruset? Vil du
si stort sett daglig, ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig eller aldri?
1. DAGLIG
2. UKENTLIG
3. MÅNEDLIG
4. SJELDNERE ENN MÅNEDLIG
5. ALDRI
Hvis Beruset = 2
Beruset_1
I løpet av de siste 12 månedene, vil du si du har følt deg tydelig beruset 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller
omtrent en dag i uken?
1. 4-5 DAGER I UKEN
2. 2-3 DAGER I UKEN, ELLER
3. OMTRENT EN DAG I UKEN
Hvis Beruset = 3
Beruset_2
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i
måneden eller omtrent en dag i måneden?
1. FLERE ENN 3 DAGER I MÅNEDEN
2. 2-3 DAGER I MÅNEDEN
3. OMTRENT 1 DAG I MÅNEDEN
Hvis Beruset = 4
Beruset_3
I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket så mye alkohol at du har følt deg tydelig beruset noen få
dager eller bare en dag?
1. NOEN FÅ DAGER
2. EN DAG

Risikofull alkoholbruk - AUDIT
Nå skal jeg stille deg noen ytterlige spørsmål om alkoholbruk de siste 12 måneder.
*Audit_2
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De dagene du har drukket alkohol i løpet av det siste året, hvor mye har du vanligvis drukket? Angi svaret i
alkoholenheter der 1 enhet tilsvarer en drink, ett glass vin eller 1 liten flaske øl. Er det…
1. 1-2
2. 3-4
3. 5-6
4. 7-9
5. 10 eller flere
*Audit_3
I løpet av det siste året, hvor ofte har du drukket seks alkoholenheter eller mer ved en og samme anledning? Er
det…
1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig
Audit_4
I løpet av det siste året, hvor ofte har du ikke vært i stand til å stoppe å drikke alkohol når du først hadde
begynt? Er det…
1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig
Audit_5
I løpet av det siste året, hvor ofte har du på grunn av at du har drukket alkohol unnlatt å gjøre ting som normalt
forventes av deg? Er det…
1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig
Audit_6
I løpet av det siste året, hvor ofte har du startet dagen med å drikke alkohol for å komme i gang etter du hadde
drukket mye alkohol dagen før? Er det…
1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig
Audit_7
I løpet av det siste året, hvor ofte har du hatt skyldfølelse eller følt anger etter at du har drukket? Er det…
1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig

40

Statistisk sentralbyrå

Notater 2014/21

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Audit_8
I løpet av det siste året, hvor ofte har du ikke husket hva som hendte kvelden før fordi du hadde drukket
alkohol? Er det…
1. Aldri
2. Sjeldnere enn månedlig
3. Månedlig
4. Ukentlig
5. Daglig eller nesten daglig
Audit_9
Så har vi noen spørsmål om det følgende har hendt deg noen gang i løpet av livet.
Har du eller andre noen gang blitt skadet som følge av at du har drukket alkohol?
Ja/Nei
Hvis Audit_9 = ja
Audit_9a
Har det skjedd i løpet av det siste året?
Ja/nei
Audit_10
Har en slektning, venn, lege eller annen helsearbeider noen gang uttrykt bekymring for ditt alkoholforbruk, eller
antydet at du bør redusere drikkingen?
Ja/Nei
Hvis Audit_10 = ja
Audit_10a
Har det skjedd i løpet av det siste året?
Ja/nei

Reseptbelagte legemidler
Reseptbelagte sovemidler

LEG_1
Vi går nå over til noen spørsmål om bruk av reseptbelagte legemidler
Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt reseptbelagte sovemidler? FOR EKSEMPEL IMOVANE,
ZOPICLON, STILNOCT, APODORM, FLUNIPAM
Ja/Nei
Hvis LEG_1 = ja
LEG_2
Har du brukt slike sovemidler daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke?
Ja/Nei
Hvis LEG_2 = ja
LEG_3
Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av sovemidler?
1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder
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Hvis LEG_2 = ja
LEG_4
Fikk du disse sovemidlene fra lege, en i familien, en venn, via Internett eller på andre måter? FLERE SVAR
MULIG
1. RESEPT FRA LEGE
2. FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. VIA INTERNETT
4. PÅ ANDRE MÅTER
Reseptbelagte beroligende medikamenter

LEG_5
Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt reseptbelagte beroligende midler? FOR EKSEMPEL SOBRIL,
VALIUM, VIVAL
Ja/Nei
Hvis LEG_5 = ja
LEG_6
Har du brukt slike beroligende midler daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke?
Ja/Nei
Hvis LEG_6 = ja
LEG_7
Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av beroligende midler?
1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder
Hvis LEG_6 = ja
LEG_8
Fikk du disse beroligende midlene fra lege, en i familien, en venn, via Internett eller på andre måter? FLERE
SVAR MULIG
1. RESEPT FRA LEGE
2. FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. VIA INTERNETT
4. PÅ ANDRE MÅTER
Reseptbelagte smertestillende medikamenter

LEG_9
Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt reseptbelagte smertestillende midler? FOR EKSEMPEL
PARALGIN FORTE, NOBLIGAN
Ja/Nei
Hvis LEG_9 = ja
LEG_10
Har du brukt slike smertestillende midler daglig eller nesten daglig over en periode på minst en uke?
Ja/Nei
Hvis LEG_10 = ja
LEG_11
Hvor lang var den lengste sammenhengende periode med bruk av smertestillende midler?
1. 1 til 2 uker
2. 3 til 4 uker
3. 1 til 3 måneder
4. Mer enn 3 måneder

42

Statistisk sentralbyrå

Notater 2014/21

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

Hvis LEG_10 = ja
LEG_12
Fikk du disse smertestillende midlene fra lege, en i familien, en venn, via Internett eller på andre måter? FLERE
SVAR MULIG
1. RESEPT FRA LEGE
2. FRA FAMILIE ELLER KJENTE
3. VIA INTERNETT
4. PÅ ANDRE MÅTER

Narkotiske stoffer (stilles kun til personer 16-64 år)
Bruk av cannabis og ulike narkotiske stoffer forekommer i alle lag av befolkningen, og formålet med
undersøkelsen er å få mer kunnskap om utbredelsen. Vi vet at dette kan oppleves som sensitive spørsmål, og
minner derfor om at svarene blir anonymisert og kun brukt til forskningsformål.

Cannabis
Vi starter med noen spørsmål om cannabis.
CAN_1
Har du noen gang prøvd cannabis? Cannabis inkluderer hasj, marihuana, cannabisolje, skunk, sensimilla,
syntetisk cannabis eller spice
Ja/nei
Hvis CAN_1=ja
*CAN_2
Hvor mange ganger har du prøvd eller brukt cannabis? EN GANG BETYR ÉN ENKELT JOINT/PIPE, TO
JOINTS/PIPER SAMME DAG REGNES SOM TO GANGER.
1. En gang (Skal ikke besvare C5)
2. 2-5 ganger
3. 6-10 ganger
4. 11 – 50 ganger
5. Mer enn 50 ganger
CAN_3
Hvor gammel var du da du prøvde cannabis hvis C2 ≠1 [første gang]?
Alder i år:
CAN_4
[hvis CAN_2 ≠1 Første gang/ hvis C2 =1 Da] du prøvde cannabis, hadde du da drukket alkohol tidligere samme
dag?
1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE/VET IKKE
Hvis CAN_2 ≠1
CAN_5
Sist gang du brukte cannabis, hadde du da drukket alkohol tidligere samme dag?
1. Ja
2. Nei
3. HUSKER IKKE/VET IKKE
CAN_6
Har du prøvd eller brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder?
Ja/nei
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Hvis CAN_6=ja
CAN_7
Hvilke typer cannabis har du prøvd i løpet av de siste 12 måneder? Har du prøvd… FLERE SVAR MULIG
1. Hasj
2. Marihuana
3. Cannabisolje
4. Skunk eller sensimilla
5. Syntetisk cannabis eller spice
6. Annet
Hvis CAN_7=6
CAN_7spes
Spesifiser annet
Hvis CAN_6=ja
CAN_8
[hvis C2 ≠1 Sist gang/ hvis C2 =1 Da] du brukte cannabis, fikk du den av kjente, kjøpte du den av kjente, kjøpte
du den via Internett, kjøpte du den av ukjente på annen måte, eller dyrket du den selv?
1. FIKK AV KJENTE
2. KJØPTE AV KJENTE
3. KJØPTE VIA INTERNETT
4. KJØPTE AV UKJENTE PÅ ANNEN MÅTE
5. DYRKET SELV
6. ANNET, NOTER(?)
Hvis CAN_6=ja
*CAN_9
Hvor mange ganger har du brukt cannabis de siste 12 måneder? EN GANG TILSVARER ÉN JOINT/PIPE, TO
GANGER TILSVARER TO JOINTS/PIPER OG SÅ VIDERE.
1. 1-5 ganger
2. 6-10 ganger
3. 11-50 ganger
4. Mer enn 50 ganger
Hvis CAN_6=ja
CAN_10
Har du brukt cannabis i løpet av de siste fire ukene?
Ja/nei
Hvis CAN_10=ja
CAN_11
Hvor mange dager i de siste fire ukene har du brukt cannabis?
1. 20 dager eller mer
2. 10-19 dager
3. 4-9 dager
4. 1-3 dager
Hvis CAN_11= 3 eller 4
CAN_12
De siste fire ukene, har du brukt cannabis stort sett i helgene, på hverdager eller begge deler?
1. Stort sett i helgene
2. Stort sett på hverdager
3. Både helger og hverdager
CAN_13
Hvor mange joints eller piper røkte du sist døgn du brukte cannabis?
ANTALL JOINTS/PIPER
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Hvis CAN_2=4 eller5: CAN_14 til CAN_16
CAN_14
Har du noen gang brukt cannabis regelmessig, det vil si minst en gang i uken i minst et halvt år?
Ja/nei
Hvis CAN_14=ja
CAN_15
Har du prøvd å slutte eller har du nå sluttet med cannabis?
1. HAR IKKE SLUTTET ELLER PRØVD Å SLUTTE (GÅ TIL ANS_1)
2. JA, HAR PRØVD Å SLUTTE (GÅ TIL ANS_1)
3. JA, HAR SLUTTET
Hvis CAN_15=3
CAN_16
Opplevde du det som problematisk å slutte? Var det…
1. … veldig problematisk
2. … problematisk
3. … lite problematisk, eller
4. … uproblematisk

Andre narkotiske stoffer
Så har vi noen spørsmål om andre narkotiske stoffer
ANS_1
Har du noen gang prøvd narkotiske stoffer som kokain, ecstasy, amfetaminer, relevin, heroin, GHB/GBL
eller LSD?
JA/Nei
Hvis ANS_1 = JA
ANS_2
Hvilke stoffer har du prøvd? FLERE SVAR MULIG
1. kokain
2. ecstasy
3. amfetaminer
4. relevin
5. heroin
6. GHB/GBL
7. LSD
8. Andre
Hvis ANS_2 = 8
ANS_2_spes
Spesifiser andre …..
ANS_3 –for hvert av stoffene IO oppgir i Ans_2 og Ans_2_spes
Har du brukt [stoffer IO har opplyst om i ANS_2 og ANS_2_spes] i løpet av de siste 12 måneder?
Ja/nei
Hvis ANS_3_a=1, 3 eller 5
ANS_4
Har du injisert [stoffer IO har opplyst om i ANS_3_a] de siste 12 måneder?
Ja/nei
Hvis ANS_3=kokain For de som har brukt kokain siste 12 måneder:
ANS_5
Hvor mange dager har du brukt kokain de siste 12 månedene? Var det…
1. 1-5 dager (gå til ANS_8)
2. 6-10 dager (gå til ANS_8)
3. 11 – 50 dager
4. 50 dager eller mer
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Hvis ANS_5 = 3 eller 4
*ANS_6
I hvilke av de siste 12 måneder har du brukt kokain? Ta med måneder hvor du har brukt kokain minst en gang.
FLERE SVAR MULIG. Dersom IO ikke husker nøyaktig hvilke(n) måned(er) det var, kan du markere riktig
antall måneder
1. JANUAR
2. FEBRUAR
3. MARS
4. APRIL
5. MAI
6. JUNI
7. JULI
8. AUGUST
9. SEPTEMBER
10. OKTOBER
11. NOVEMBER
12. DESEMBER
Hvis ANS_5 = 3
ANS_7
I de månedene du brukte kokain, tok du det fire dager eller mer per uke, 2-3 dager per uke eller sjeldnere? FOR
DE SOM HAR HATT EN VARIERENDE BRUK, NOTER DET VANLIGSTE ALTERNATIVET ELLER
GJENNOMSNITTLIG BRUK
1. CA FIRE DAGER ELLER MER PER UKE
2. CA 2-3 DAGER PER UKE
3. SJELDNERE
ANS_8
Brukte du kokain stort sett i helgene, på hverdager eller begge deler?
1. STORT SETT I HELGENE
2. STORT SETT PÅ HVERDAGER
3. BÅDE HELGER OG HVERDAGER
Hvis ANS_3_a=3 For de som har brukt amfetamin siste 12 måneder:
ANS_9
Hvor mange dager har du brukt amfetamin de siste 12 måneder?
1. 1-5 dager (gå til ANS_12)
2. 6-10 dager (gå til ANS_12)
3. 11 – 50 dager
4. 50 dager eller mer
Hvis ANS_9 = 3
*ANS_10
I hvilke av de siste 12 måneder har du brukt amfetamin? Tell med måneder hvor du har brukt amfetamin minst
en gang. FLERE SVAR MULIG. Dersom IO ikke husker nøyaktig hvilke(n) måned(er) det var, kan du markere
riktig antall måneder
1. JANUAR
2. FEBRUAR
3. MARS
4. APRIL
5. MAI
6. JUNI
7. JULI
8. AUGUST
9. SEPTEMBER
10. OKTOBER
11. NOVEMBER
12. DESEMBER
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Hvis ANS_9 = 3
ANS_11
I de månedene du brukte amfetamin, tok du det fire dager eller mer per uke, 2-3 dager per uke eller sjeldnere?
FOR DE SOM HAR HATT EN VARIERENDE BRUK, NOTER DET VANLIGSTE ALTERNATIVET
ELLER GJENNOMSNITTLIG BRUK
1. CA FIRE DAGER ELLER MER PER UKE
2. CA 2-3 DAGER PER UKE
3. SJELDNERE
ANS_12
Brukte du amfetamin stort sett i helgene, på hverdager eller begge deler?
1. STORT SETT I HELGENE
2. STORT SETT PÅ HVERDAGER
3. BÅDE HELGER OG HVERDAGER

Negative konsekvenser av andres rusmiddel- og tobakksbruk
I denne undersøkelsen ønsker vi å se nærmere på eventuelle problemer man har opplevd som følge av
andres rusmiddel- og tobakksbruk. Jeg vil nå stille deg noen spørsmål om hvorvidt du i løpet av de siste 12
måneder har opplevd følgende i forbindelse med andre personers alkohol-, narkotika og tobakksbruk.

NegKons_1
Har du i løpet av de siste 12 måneder blitt holdt våken om natten av fyllebråk i nabolaget eller på gata?
Ja/nei
Hvis NegKons_1=ja
NegKons_1a
Har dette skjedd 1-2 ganger eller har det skjedd flere ganger?
1. 1-2 GANGER
2. 3 GANGER ELLER MER
*NegKons_2
Har du i løpet av de siste 12 måneder blitt utskjelt eller utsatt for grove fornærmelser fra noen som var
alkoholpåvirket?
Ja/nei
Hvis NegKon_s2=ja
NegKons_2a
Har dette skjedd 1-2 ganger eller har det skjedd flere ganger?
1. 1-2 GANGER
2. 3 GANGER ELLER MER
NegKons_2b
Sist gang det skjedde, skjedde det i et privat hjem, på et utested med alkoholservering, utendørs på gaten eller i
en park, eller annet sted?
1. I ET PRIVAT HJEM
2. PÅ UTESTED MED ALKOHOLSERVERING
3. UTENDØRS PÅ GATEN ELLER I PARK
4. ANNET STED
NegKons_2c
Sist gang det skjedde, var det ektefelle eller kjæreste, øvrig familiemedlem, venn eller bekjent, eller en person
du ikke kjente som gjorde det?
1. EKTEFELLE/KJÆRESTE
2. ØVRIG FAMILIEMEDLEM
3. VENN/BEKJENT
4. PERSON JEG IKKE KJENNER
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*NegKons_3
Har du i løpet av de siste 12 måneder blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet av noen som var
alkoholpåvirket?
Ja/nei
Hvis NegKons_3=ja
NegKons_3a
Har dette skjedd 1-2 ganger eller har det skjedd flere ganger?
1. 1-2 GANGER
2. 3 GANGER ELLER MER
NegKons_3b
Sist gang det skjedde, skjedde det i et privat hjem, på et utested med alkoholservering, utendørs på gaten eller i
en park, eller annet sted?
1. I ET PRIVAT HJEM
2. PÅ UTESTED MED ALKOHOLSERVERING
3. UTENDØRS PÅ GATEN ELLER I PARK
4. ANNET STED
NegKons3_c
Sist gang det skjedde, var det ektefelle eller kjæreste, øvrig familiemedlem, venn eller bekjent, eller en person
du ikke kjente som gjorde det?
1. EKTEFELLE/KJÆRESTE
2. ØVRIG FAMILIEMEDLEM
3. VENN/BEKJENT
4. PERSON JEG IKKE KJENNER
*NegKons4
Har du i løpet av de siste 12 måneder fått ødelagt klær eller andre eiendeler av verdi av noen som var
alkoholpåvirket?
Ja/nei
Hvis NegKons4=ja
NegKons4_a
Har dette skjedd 1-2 ganger eller har det skjedd flere ganger?
1. 1-2 GANGER
2. 3 GANGER ELLER MER
NegKons4_b
Sist gang det skjedde, skjedde det i et privat hjem, på et utested med alkoholservering, utendørs på gaten eller i
en park, eller annet sted?
1. I ET PRIVAT HJEM
2. PÅ UTESTED MED ALKOHOLSERVERING
3. UTENDØRS PÅ GATEN ELLER I PARK
4. ANNET STED
NegKons4_c
Sist gang det skjedde, var det ektefelle eller kjæreste, øvrig familiemedlem, venn eller bekjent, eller en person
du ikke kjente som gjorde det?
1. EKTEFELLE/KJÆRESTE
2. ØVRIG FAMILIEMEDLEM
3. VENN/BEKJENT
4. PERSON JEG IKKE KJENNER
*NegKons5
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært i situasjoner der du ble redd for at noen som var alkoholpåvirket
skulle skade deg?
Ja/nei
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Hvis NegKons5=ja
NegKons5_a
Har dette skjedd 1-2 ganger eller har det skjedd flere ganger?
1. 1-2 GANGER
2. 3 GANGER ELLER MER
NegKons5_b
Sist gang det skjedde, skjedde det i et privat hjem, på et utested med alkoholservering, utendørs på gaten eller i
en park, eller annet sted?
1. I ET PRIVAT HJEM
2. PÅ UTESTED MED ALKOHOLSERVERING
3. UTENDØRS PÅ GATEN ELLER I PARK
4. ANNET STED
NegKons5_c
Sist gang det skjedde, var det ektefelle eller kjæreste, øvrig familiemedlem, venn eller bekjent, eller en person
du ikke kjente som du ble redd for?
1. EKTEFELLE/KJÆRESTE
2. ØVRIG FAMILIEMEDLEM
3. VENN/BEKJENT
4. PERSON JEG IKKE KJENNER
*NegKons6
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært i situasjoner der du ble redd for at noen som var påvirket av
narkotika skulle skade deg?
Ja/nei
Hvis NegKons6=ja
NegKons6_a
Har dette skjedd 1-2 ganger eller har det skjedd flere ganger?
1. 1-2 GANGER
2. 3 GANGER ELLER MER
NegKons6_b
Sist gang det skjedde, skjedde det i et privat hjem, på et utested med alkoholservering, utendørs på gaten eller i
en park, eller annet sted?
1. I ET PRIVAT HJEM
2. PÅ UTESTED MED ALKOHOLSERVERING
3. UTENDØRS PÅ GATEN ELLER I PARK
4. ANNET STED
NegKons6_c
Sist gang det skjedde, var det ektefelle eller kjæreste, øvrig familiemedlem, venn eller bekjent, eller en person
du ikke kjente som du ble redd for?
1. EKTEFELLE/KJÆRESTE
2. ØVRIG FAMILIEMEDLEM
3. VENN/BEKJENT
4. PERSON JEG IKKE KJENNER
*NegKons7
Har du i løpet av de siste 12 måneder blitt påført fysisk skade av noen som var alkoholpåvirket?
Ja/nei
Hvis NegKons7=ja
NegKons7_a
Har dette skjedd 1-2 ganger eller har det skjedd flere ganger?
1. 1-2 GANGER
2. 3 GANGER ELLER MER
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NegKons7_b
Sist gang det skjedde, skjedde det i et privat hjem, på et utested med alkoholservering, utendørs på gaten eller i
en park, eller annet sted?
1. I ET PRIVAT HJEM
2. PÅ UTESTED MED ALKOHOLSERVERING
3. UTENDØRS PÅ GATEN ELLER I PARK
4. ANNET STED
NegKons7_c
Sist gang det skjedde, var det ektefelle eller kjæreste, øvrig familiemedlem, venn eller bekjent, eller en person
du ikke kjente som gjorde det?
1. EKTEFELLE/KJÆRESTE
2. ØVRIG FAMILIEMEDLEM
3. VENN/BEKJENT
4. PERSON JEG IKKE KJENNER
NegKons8
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at du har vært bekymret for andres alkoholbruk?
Ja/nei
Hvis NegKons8=ja
NegKons8_a
Har dette skjedd ofte eller noen få ganger?
1. OFTE
2. NOEN FÅ GANGER
NegKons8_b
Hvem var du bekymret for? Var det… FLERE SVAR MULIG
1. Ektefelle/kjæreste
2. Øvrig familiemedlem
3. Venn/bekjent
4. Andre
NegKons_9
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at du har vært bekymret for andres narkotikabruk?
Ja/nei
Hvis NegKons_9=ja
NegKons_9a
Har dette skjedd ofte eller noen få ganger?
1. OFTE
2. NOEN FÅ GANGER
NegKons_9b
Hvem var du bekymret for? Var det… FLERE SVAR MULIG
1. Ektefelle/kjæreste
2. Øvrig familiemedlem
3. Venn/bekjent
4. Andre
NegKons_10
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at du har vært bekymret for andres sigarettrøyking?
Ja/nei
Hvis NegKons_10=ja
NegKons_10a
Har dette skjedd ofte eller noen få ganger?
1. OFTE
2. NOEN FÅ GANGER
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NegKons_10b
Hvem var du bekymret for? Var det… FLERE SVAR MULIG
1. Ektefelle/kjæreste
2. Øvrig familiemedlem
3. Venn/bekjent
4. Andre
NegKons_11
Har det i løpet av de siste 12 måneder hendt at du har vært bekymret for andres snusbruk?
Ja/nei
Hvis NegKons_10=ja
NegKons11_a
Har dette skjedd ofte eller noen få ganger?
1. OFTE
2. NOEN FÅ GANGER
NegKons_11b
Hvem var du bekymret for? Var det… FLERE SVAR MULIG
1. Ektefelle/kjæreste
2. Øvrig familiemedlem
3. Venn/bekjent
4. Andre
NegKons_12
I løpet av de siste 12 månedene, i hvor stor grad har alkoholbruk til familie, kjæreste eller andre personer du
kjenner hatt negative konsekvenser for deg? Vil du si i svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i liten grad eller
ikke i det hele tatt.
1. I SVÆRT STOR GRAD
2. I STOR GRAD
3. I NOEN GRAD
4. I LITEN GRAD
5. IKKE I DET HELE TATT
NegKon_13
I løpet av de siste 12 månedene, i hvor stor grad har alkoholbruk til noen du ikke kjenner hatt negative
konsekvenser for deg? Vil du si i svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt.
1. I SVÆRT STOR GRAD
2. I STOR GRAD
3. I NOEN GRAD
4. I LITEN GRAD
5. IKKE I DET HELE TATT
NegKon_14
I løpet av de siste 12 månedene, i hvor stor grad har narkotikabruk til familie, kjæreste eller andre personer du
kjenner hatt negative konsekvenser for deg? Vil du si i svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i liten grad eller
ikke i det hele tatt.
1. I SVÆRT STOR GRAD
2. I STOR GRAD
3. I NOEN GRAD
4. I LITEN GRAD
5. IKKE I DET HELE TATT
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NegKon_15
I løpet av de siste 12 månedene, i hvor stor grad har narkotikabruk til noen du ikke kjenner hatt negative
konsekvenser for deg? Vil du si i svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt.
1. I SVÆRT STOR GRAD
2. I STOR GRAD
3. I NOEN GRAD
4. I LITEN GRAD
5. IKKE I DET HELE TATT
NegKon_16
I løpet av de siste 12 månedene, i hvor stor grad har sigarettrøyking til familie, kjæreste eller andre personer du
kjenner hatt negative konsekvenser for deg? Vil du si i svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i liten grad eller
ikke i det hele tatt.
1. I SVÆRT STOR GRAD
2. I STOR GRAD
3. I NOEN GRAD
4. I LITEN GRAD
5. IKKE I DET HELE TATT
NegKon_17
I løpet av de siste 12 månedene, i hvor stor grad har sigarettrøyking til noen du ikke kjenner hatt negative
konsekvenser for deg? Vil du si i svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i liten grad eller ikke i det hele tatt.
1. I SVÆRT STOR GRAD
2. I STOR GRAD
3. I NOEN GRAD
4. I LITEN GRAD
5. IKKE I DET HELE TATT

Bakgrunnsvariabler
Bostedskommune
KommNavn
Til slutt kommer noen bakgrunnsspørsmål

I følge våre registeropplysninger bor du i [REGKOMM] kommune. Bor du fortsatt her?
TRYKK <ENTER> Hvis IO fortsatt bor i [REGKOMM]. HVIS IKKE, SKRIV NYTT
KOMMUNENAVN.
Utdanning
Hva er din høyeste fullførte utdanning?
1. Grunnskole
1. Videregående utdanning
2. Universitet/høyskole lavere grad 4 ÅR ELLER MINDRE
3. Universitet/høyskole høyere grad MER ENN 4 ÅR
4. Forskernivå
5. Annet
Yrkesstatus
Betrakter du deg hovedsakelig som yrkesaktiv? MEDREGNET FAMILIEARBEID OG ARBEID SOM
LÆRLING
Ja/nei
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Hvis yrkesstatus = nei
Yrkesstatus_1
Betrakter du deg hovedsakelig som...
1. ..arbeidsledig
2. ..skoleelev eller student INKLUDERER UBETALT ARBEIDSERFARING
3. ..alders- eller førtidspensjonist
4. ..arbeidsufør
5. ..på arbeidsavklaringspenger
6. ..vernepliktig, sivilarbeider, eller
7. ..hjemmearbeidende
8. ..annet
Hvis yrkesstatus = ja
Yrke
Hvis Yrkesstatus_1 = 2 og IO født mellom 01.01.1992 – 31.12.1993
Russ
Er du russ denne våren?
Ja/nei
Oversikt over hvem man bor sammen med
*Siv
Er du gift eller samboer?
1. JA, GIFT/REGISTRERT PARTNER
2. JA, SAMBOER
3. NEI

Hvis Siv = 2 eller 3
*SivilStand
Hva er din sivilstatus? HER SKAL DU REGISTRERE IOs FORMELLE SIVILE STATUS.
1. Ugift
2. Gift/registrert partner
3. Enke/enkemann/gjenlevende partner
4. Separert/separert partner
5. Skilt/skilt partner
*AntPers
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen. Til husholdningen regner vi
alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i
boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange personer
er det i husholdningen din? REGN OGSÅ MED IO SELV.
:1..x
Hvis Antpers>1
Ant_barn1
Hvor mange i husholdningen er under 6 år?
Ant_barn2
Hvor mange i husholdningen er mellom 6-18 år?
Inntekt (samlet husholdningsinntekt)
*EgenInn
Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2011? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er
trukket fra. Rund av til nærmeste 100 000 kr.. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
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Hvis IO bor i flerpersonshusholdning
HusInn
Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2011? Rund av til nærmeste 100 000 kr.
HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.
:0..x
Fodeland
Helt til sist noen spørsmål om hvor du og dine foreldre er født. Er du født i Norge?
Ja/nei

Hvis fodeland=nei
IO_land
Er du født i…
1. Europa
2. Asia
3. Afrika
4. Sør- og Mellom-Amerika
5. Nord-Amerika, eller
6. Australia/New Zealand/Oseania
Mor
Er din mor født i Norge?
Ja/nei
Hvis mor=nei
Mor_land
Er din mor født i…
1. Europa
2. Asia
3. Afrika
4. Sør- og Mellom-Amerika
5. Nord-Amerika, eller
6. Australia/New Zealand/Oseania
Far
Er din far født i Norge?
Ja/nei
Hvis far=nei
Far_land
Er din far født i…
1. Europa
2. Asia
3. Afrika
4. Sør- og Mellom-Amerika
5. Nord-Amerika, eller
6. Australia/New Zealand/Oseania
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Vedlegg G: Intervjuerinstruks

Undersøkelse om
tobakk- og rusmiddelbruk 2012
Produktnummer 0666-1
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E-postadresse: taru@ssb.no
Supervisor/Intervjuerkontaktene på Seksjon for intervju følger opp intervjuerne. Ta kontakt med din
intervjuerkontakt, feltvakten eller supervisor ved spørsmål om undersøkelsen.
Planlegger: Kjersti Stabell Wiggen ksw@ssb.no

1 Orientering om undersøkelsen
1.1 Oppdragsgivere
Statistisk sentralbyrå (SSB) skal fra våren 2012 gjennomføre en årlig undersøkelse om tobakk-, alkohol- og
annen rusmiddelbruk i Norge. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for Statens institutt for
rusmiddelforskning (SIRUS). Seksjon for helsestatistikk er ansvarlig fagseksjon i SSB.

1.2 Bakgrunn og formål
Hensikten med undersøkelsen er å få økt kunnskap om bruken av tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike
grupper av befolkningen. Undersøkelsen er nødvendig for å få bedre og mer oppdatert informasjon om folks
vaner og bruksmønster. Undersøkelsen vil være med å danne grunnlag for tiltak og evaluering av virkemidler på
rusmiddelfeltet. Hovedresultater fra undersøkelsen vil blant annet bli publisert i rapporten ”Rusmidler i Norge”,
som kan lastes ned gratis ned fra www.sirus.no. SSB vil også bruke undersøkelsen til å lage offisiell statistikk
om temaene.

1.3 Motivering av IO
Resultatene fra undersøkelsen skal gi kunnskap om utviklingen i bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler i
ulike undergrupper i befolkningen, som for eksempel kvinner og menn, unge og eldre. Kunnskapen vil danne
grunnlag for tiltak som kan redusere skader forbundet med bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler.
Resultatene fra undersøkelsen vil også gjøre det mulig å evaluere ulike virkemidler, som for eksempel
kampanjer, lovendringer, og forebyggingstiltak rettet mot ungdom. Forskningsresultater fra undersøkelsen blir
gjort kjent på SIRUS sine nettsider www.sirus.no
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SSB lager offisiell statistikk om temaet. Offisiell statistikk er et felles god for alle og en viktig del av
demokratiet. Funn fra undersøkelsen brukes blant annet av media, studenter, offentlige etater og
beslutningstakere.

2 Gjennomføring av undersøkelsen
2.1 Utvalg
Det trekkes et tilfeldig utvalg på 3 000 personer i alderen 16-79 år. I tillegg suppleres det med 700 personer i
alderen 16-30 år. Utvalget trekkes tilfeldig fra folkeregisteret.
Det er kun personer i alderen 16-64 år som får spørsmål om bruk av cannabis og andre narkotiske stoffer.
2.1.1 Avganger
Personer som ikke tilhører utvalget og skal gå til avgang er:
• Personer bosatt i utlandet i 6 mnd eller mer
• Institusjonsbeboere: Forpleide personer som er fast bosatt i følgende typer institusjoner regnes som
avgang:
o Aldershjem
o Barnehjem, ungdomshjem
o Sykehjem eller kombinert syke- og aldershjem
o Psykiatriske sykehus eller sykehjem
o Institusjoner for psykisk utviklingshemmede
o Institusjoner for alkoholikere og narkomane

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 arbeider og bor på institusjoner i forbindelse med det skal naturligvis intervjues.
Det kan forekomme glidende overganger mellom institusjoner (f.eks. aldershjem) og boliger med
heldøgnsservice. Beboere i boliger med heldøgnsservice skal likevel som hovedregel ikke regnes som
institusjonsbeboere, og skal dermed intervjues.

2.2 Innsamlingsmetode
Undersøkelsen gjennomføres som en telefonundersøkelse.
Tema for undersøkelsen kan oppleves som sensitivt, og SSB har tidligere samlet inn slike data ved postalt
skjema. Det er gjort grundige tester ved hjelp av ekspertevaluering, kognitive intervjuer og pilotundersøkelse for
bl.a. å teste sensitiviteten. Det er vurdert at det er egnet å gjennomføre undersøkelsen som en
telefonundersøkelse.

2.3 Intervjutid
Gjennomsnittlig intervjutid er beregnet til ca 20 minutter. Siden dette er en helt ny undersøkelse er det vanskelig
å beregne dette sikkert, da intervjutiden vil variere etter om IO har brukt tobakk, alkohol, reseptbelagte
legemidler og/eller narkotiske stoffer. For IO som ikke har drukket alkohol de siste 12 måneder, vil intervjutiden
bli betraktelig lavere.

2.4 Innsamlingsperiode
Datainnsamlingen foregår fra 9. mai til utgangen av juni 2012.

2.5 Forventninger
Det er en forventning om 60 % svar i denne undersøkelsen.
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2.6 Informasjonsmateriell til IO
Alle som er trukket ut til å delta i undersøkelsen, har fått tilsendt et informasjonsbrev, en brosjyre og et
hjelpekort. Dette ligger vedlagt instruksen. Kortet er ment som en hjelp til IO for å beregne antall
alkoholenheter.
For IO under 18 år sender vi også et informasjonsbrev til foresatte.

2.7 I tilfelle IO har behov for hjelp i etterkant av intervjuet
Tema for intervjuet kan oppleves som sensitivt. Gjennom intervjuet kan man komme inn på forhold som er
problematisk for IO, f.eks eget eller andres rusmisbruk. Dersom intervjueren opplever at IO kan ha behov for
hjelp og veiledning i etterkant av intervjuet, har vi avtalt med Rustelefonen at vi kan henvise IO dit. Det er
vanskelig å gi noen retningslinjer for når intervjuerne skal henvise dit. Det er ment som en mulighet for
intervjueren dersom man opplever at det er et behov og dersom det kan lette situasjonen for intervjueren.
Telefonnummeret til Rustelefonen er: 08588

2.8 Personvern - hva skjer med dataene etter intervjuingen?
Det gjøres ingen registerkoblinger i denne undersøkelsen, annet enn at IO trekkes fra folkeregisteret og vi på
den måten har info om fødselsnummer, alder og kjønn.
Etter endt datafangst vil SIRUS få utlevert en avidentifisert fil. Det vil si at fødselsnummer, navn, adresse og
telefonnummer er fjernet fra datamaterialet. SIRUS vil bruke datamaterialet til å lage statistikk og forske på
bruksmønstre for tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike grupper av befolkningen.
Etter to år vil alt datamateriale anonymiseres og gjøres tilgjengelig for forskning via NSD. Anonymisering vil si
at alle direkte og indirekte kjennemerker fjernes fra materiellet, slik at ingen (heller ikke SSB) med alle
tilgjengelige midler vil kunne klare å bakveisidentifisere enheter i materiellet.

3 Skjemaet
SIRUS har lang tradisjon for tilsvarende undersøkelser. Fra og med 2012 skal SSB samle inn disse dataene.
Fordi det da ble brudd med tidligere undersøkelser, har SIRUS valgt å lage skjemaet på nytt. Det er likevel noen
spørsmål som er ”låst”, for eksempel fordi de inngår i et sett av spørsmål som til sammen skal gi en indikator
for forbruk eller fordi det er spørsmål som brukes internasjonalt.
For å få skjemaet tilpasset telefonintervju, og for å sikre at vi klarer å fange opp det vi ønsker å måle, har
skjemaet vært gjennom et grundig forarbeid med ekspertevaluering, kognitiv intervjuing og pilotundersøkelse.

3.1 Om alkohol og alkoholenheter
Alkohol
Noen alkoholholdige drikker kan IO være usikker på om tilhører kategorien vin eller brennevin.

Kategorien vin inkluderer rødvin, hvitvin, rosévin, musserende vin, champagne/cava, og også hetvin/sterkvin,
som f.eks portvin, sherry, brandy, vermut, martini og madeira.
Kategorien brennevin inkluderer vodka, rom, gin, akevitt, druebrennevin (som konjakk, grappa og brandy),
fruktbrennevin (som f.eks calvados), whisky, tequila og likører.
Noen likører, som for eksempel Baileys, har bare 17 % alkohol, men regnes likevel som brennevin. Og
hetvin/sterkvin som for eksempel portvin har 20 % alkohol, og regnes som vin.
Alkoholenheter
IO har fått tilsendt et hjelpekort sammen med informasjonsbrevet og brosjyren. En mer utfyllende beskrivelse
følger her:
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•

En alkoholenhet:
– ett glass vin (1,5 dl).
– ett glass hetvin/sterkvin (8-9 cl).
– en liten flaske/boks øl (0.33 liter)
– en liten flaske/boks rusbrus eller alkoholholdig cider (0,28 – 0,33 liter)
– en drink, shot, eller glass med brennevin (4cl).

•

1,5 alkoholenheter:
– en halvliter øl
– en halvliter rusbrus eller alkoholholdig cider

•

Seks alkoholenheter:
– en sixpack små flasker/bokser øl
– seks rusbrus/alkoholholdig cider
– en flaske vin (0,75 liter)
– fire halvlitere øl, rusbrus eller alkoholholdig cider

•

Ni alkoholenheter:
– Seks halvlitere øl, rusbrus eller alkoholholdig cider
– En liten flaske brennevin (0,35 liter)

•

18 alkoholenheter:
– En helflaske brennevin (0,7 liter)

•

Når det gjelder brennevin finnes det også flasker på 0,5 liter og 1 liter. 0,5 liter brennevin tilsvarer 12,5
alkoholenheter, og 1 liter vil tilsvare 25 alkoholenheter.

Hvor mye vin som er i et vinglass eller hvor mye brennevin som er i en drink, varierer mye for eksempel etter
om det blir servert på et serveringssted eller om IO skjenker selv. Vi tar derfor utgangspunkt i at ett glass
vin/hetvin er en enhet, uavhengig av hvor fullt glasset er. Det samme gjelder for brennevin. Siden beregning av
alkoholenheter er såpass komplisert, er vi kun ute etter et grovt estimat.
Når det gjelder alkoholprosent for ulike typer øl, vin og brennevin, er også dette noe som varierer. For for
eksempel brennevin kan det være alt fra 17 % til 60 %. Vi tar ikke høyde for alkoholprosenten til det IO har
drukket, og beregner enheten kun etter mengde.

3.2 Enkeltspørsmål
Vær forsiktig med å bruke kategoriene "vet ikke" og "nekter" hvis de ikke spesielt står i spørsmålsteksten. Det
er viktig å prøve å få IO til å gi et annet svar, men uten å presse i noen retning. Noen ganger kan IO trenge litt
tid for å komme frem til svaret, og da er det viktig å være tålmodig. Når IO likevel svarer "vet ikke" eller nekter
å svare, pass da på at du bruker riktig tast - "F8" for "vet ikke" og "F9" for "nekting", eller spørsmålstegnknapp
og utropstegnknapp i verktøylinja.
Type-spørsmålene
I denne bolken skal vi kartlegge hvilke alkoholtyper IO har drukket siste fire uker, hvor ofte IO har drukket hver
av alkoholtypene og mengden.

Ang kartlegging av mengde - her er det to veier i skjema:
- IO som drikker ukentlig
- IO som drikker sjeldnere enn en gang i uken
For IO som drikker aktuell alkoholtype ukentlig: her ønsker vi å kartlegge faktisk gjennomsnittlig forbruk pr
uke for de siste fire ukene.
For IO som drikker aktuell alkoholtype sjeldnere enn ukentlig: kartlegge faktisk forbruk siste fire uker.
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Det kan være mest utfordrende å kartlegge forbruket for IO som drikker ukentlig, da de blir bedt om å oppgi et
snitt pr uke. Det betyr ar IO først må huske alt IO har drukket de siste fire ukene, og deretter beregnet et
gjennomsnitt pr uke. Det vil være en enklere oppgave for IO som har et regelmessig drikkemønster enn for IO
som ikke har det.
Mengde-spørsmålene
Her skal vi kartlegge hvor ofte IO har drukket ulike mengder alkoholenheter. Det er i disse spørsmålene
alkoholenhet-begrepet introduseres. For IO som for eksempel på det meste har drukket 6-11 alkoholenheter, skal
vi også kartlegge hvor ofte de har drukket mengde-kategoriene under (3-5 alkoholenheter og 1-2
alkoholenheter).
Sistgang_3
Med måltid menes hovedmåltid som frokost, lunsj, middag eller kveldsmat.
Sistgang_5
I svaralternativ 5, ”…var alene”, tenker vi både på situasjoner hvor man faktisk er alene på et sted, som for
eksempel hjemme, og også situasjoner hvor man sitter alene på et sted med mange andre mennesker, som for
eksempel et utested.
Audit2 og Audit 3
Disse spørsmålene kan virke repeterende for IO, da de tidligere har svart på nesten det samme i Mengdespørsmålene. Forskjellen på Audit2/Audit3 er at referanseperioden er 12 måneder, og ikke fire uker som i
Mengde-spørsmålene.

Grunnen til at Audit-spørsmålene er med, er fordi de representerer en annen måte å måle alkoholbruk på. De er
et sett av spørsmål som til sammen gir en score på risikofull alkoholbruk. De ble utviklet av WHO og brukes
internasjonalt.
Can2 og Can9

En gang kan også være et eller flere trekk, det må ikke nødvendigvis være en hel joint/pipe. IO kan
også ha prøvd eller brukt cannabis ved for eksempel å spise det eller drikke te eller lignende. Det skal
også regnes med.
Ans6 og Ans10
Hensikten med disse spørsmålene er ikke å kartlegge hvilke måneder IO har brukt kokain/amfetamin, men å
hjelpe IO å telle antall måneder hvor man har brukt det. Dersom IO ikke husker nøyaktig hvilken måned det var,
er det viktigste å få huket av riktig antall måneder. Dersom IO ikke husker nøyaktig, be IO anslå hvor mange
måneder det er snakk om. Det er med andre ord ikke så nøye om det var for eksempel juni eller juli, så lenge
man får med riktig antall måneder totalt.
NegKons2-7
Det kan være vanskelig for IO å vite om vedkommende som har utsatt IO for skade, fornærmelser eller lignende
er alkoholpåvirket eller narkotikapåvirket, eller begge deler. Hvis IO for eksempel en gang har vært redd for at
en person som var påvirket skulle skade han/henne, men IO klarer ikke avgjøre om vedkommende var påvirket
av alkohol eller narkotika, skal episoden registreres ett av stedene.
AntPers
Vi er her ute etter kosthusholdningen. Det betyr at man er felles om mat- og boutgiftene, men det er ingen
betingelse at personene spiser til de samme tidene eller er i slekt med hverandre. Personer som ikke bor fast
sammen med IO, skal holdes utenfor.
Hvem skal regnes som fast bosatt i en bolig?
Hovedregelen er at en person skal regnes som fast bosatt der vedkommende regelmessig tar sin
døgnhvile. Det er imidlertid en del spesielle regler og unntak å være oppmerksom på.
1. Ektefeller/samboende med felles bolig, regnes alltid som fast bosatt i denne boligen, også i de tilfeller
én eller begge er fraværende på grunn av arbeid (f.eks. er til sjøs), skolegang/studier eller
verneplikttjeneste. I tilfeller der ektefeller/samboende har flyttet fra hverandre, skal de regnes til hver
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sin husholdning selv om boet ennå ikke er skiftet, og de derfor juridisk fortsatt eier en bolig i fellesskap.
Ektefelle/samboer som er fast bosatt i institusjon regnes ikke med i husholdningen (se pkt 5).
2. Personer 18 år og over som er registrert som fast bosatt hos sine foreldre, men som er fraværende
p.g.a. skolegang/studier skal bare regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet hvis de bor hjemme minst 4
dager pr. uke. Denne regelen er viktig. Den bryter med en hovedregel i folkeregistrenes
bostedsregistrering. Dette innebærer bl.a. at enslige studenter i de fleste tilfeller skal registreres som
egen husholdning på det faktiske oppholdsstedet, og ikke som en del av foreldrehusholdningen.
3. Unge under 18 år som bor borte p.g.a. skolegang skal regnes som bosatt i foreldrehjemmet.
4. Et midlertidig opphold som en vet er av mindre enn 6 måneders varighet regnes ikke som fast
bosetting på oppholdsstedet, med mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige tilknytning
i dette tidsrommet.
5. Forpleide (også barn) i institusjoner og personer anbrakt i privat pleie, regnes som fast bosatt på
oppholdsstedet dersom oppholdet antas å vare i minst 6 måneder. Personer som er innlagt på andre
sykehus eller er innsatt i fengsel, skal regnes som fast bosatt der de hadde sitt faste bosted før
innleggelsen/innsettelsen.
6. Personer som avtjener verneplikttjeneste skal regnes som bosatt i den husholdningen de tilhørte før de
dro til militæret, og skal svare ut fra det.
SivStat
Her skal du registrere IOs formelle sivilstatus.

De som lever i registrert partnerskap, dvs. som har vært igjennom en offisiell seremoni tilsvarende borgerlig
ekteskapsinngåelse, skal registreres som gifte/registrerte partnere. Denne seremonien er også nødvendig for å
kunne klassifisere IO som en tidligere registrert partner, dersom det er brudd i partnerskapet.

Lykke til med intervjuingen!
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Nr
1

Variabel
ID

Label
"Id-nummer"

2

Kjonn
String[1]

"IOs kjønn"

3

ldGrupp
1
2
3
4
5
6

"IOs aldersgrupper"
1 "16-20 år"
2 "21-30 år"
3 "31-40 år"
4 "41-50 år"
5 "51-60 år"
6 "61- år"

4

Landsdel
OsloAker
HedOpp
OstEller
AgdrRoga
Vestland
Troendel
NordNorg

1 "Akershus og Oslo"
2 "Hedmark og Oppland"
3 "Østlandet ellers"
4 "Agder og Rogaland"
5 "Vestlandet"
6 "Trøndelag"
7 "Nord-Norge"

5

Helse
SvGod
God
VerkenEller
Dårlig
SvDårlig

"Egenopplevd helse."
1 "Svært god"
2 "God"
3 "Verken god eller dårlig"
4 "Dårlig"
5 "Svært dårlig"

6

Royk1
Ja
Nei

"Hender at røyker"
1 "Ja"
2 "Nei"

7

Royk1a
Ja
Nei

"Har noen gang røykt"
1 "Ja"
2 "Nei"

8

Royk1b
Mer100
Mindre100
Trekk

"Antall sigaretter røykt"
1 "mer enn hundre sigaretter"
2 "mindre enn hundre sigaretter"
3 "et eller flere trekk, men aldri en hel sigarett"
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9

Royk2
HverDag
EnGangUka
Sjeldnere

"Røyker du daglig"
1 "Røyker hver dag"
2 "Røyker minst en gang i uken, men ikke daglig"
3 "Røyker sjeldnere enn en gang i uken"

10

Royk3
1 .. 97

"Røyker du daglig"

11

Royk4
Ja
Nei

"Har noen gang røykt daglig"
1 "Ja"
2 "Nei"

12

Passiv1
daglig
ukentlig
månedlig
sjeldnere
aldri

"Røykes innendørs hos IO"
1 "Daglig"
2 "Ukentlig"
3 "Månedlig"
4 "Sjeldnere enn månedlig"
5 "Aldri"

13

Passiv2a
Ja
Nei

"IO røyker hjemme hos IO"
1 "Ja"
2 "Nei"

14

Passiv2b
Ja
Nei

"Andre i husholdningen røyker hjemme hos IO"
1 "Ja"
2 "Nei"

15

Passiv2c
Ja
Nei

"Besøkede røyker hjemme hos IO"
1 "Ja"
2 "Nei"

16

Snus1
Ja
Nei

"Hender at bruker snus"
1 "Ja"
2 "Nei"

17

Snus1a
Ja
Nei

"Har noen gang brukt snus"
1 "Ja"
2 "Nei"

18

Snus1b
Mer100
Mindre100
EnGang

"Antall ganger brukt snus"
1 "mer enn hundre ganger"
2 "mindre enn hundre ganger, eller"
3 "bare en gang"
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19

Snus2
HverDag
EnGangUka
Sjeldnere

"Bruker snus daglig"
1 "Bruker snus hver dag"
2 "Bruker snus minst en gang i uken, men ikke daglig"
3 "Bruker snus sjeldnere enn en gang i uken"

20

Snus3
Ja
Nei

"Har noen gang brukt snus over ett år"
1 "Ja"
2 "Nei"

21

Drukket1
Ja
Nei

"Har drukket alkohol siste 12 mnd"
1 "Ja"
2 "Nei"

22

Avholda
Ja
Nei

"Jeg liker ikke smaken"
1 "Ja"
2 "Nei"

23

Avholdb
Ja
Nei

"Jeg trener mye"
1 "Ja"
2 "Nei"

24

Avholdc
Ja
Nei

"Det kan være usunt eller helseskadelig for meg"
1 "Ja"
2 "Nei"

25

Avholdd
Ja
Nei

"Det strider mot min religion"
1 "Ja"
2 "Nei"

26

Avholde
Ja
Nei

"Det strider mot min ideologiske overbevisning"
1 "Ja"
2 "Nei"

27

Avholdf
Ja
Nei

"Jeg har negative erfaringer med andres alkoholbruk"
1 "Ja"
2 "Nei"

28

Avholdg
Ja
Nei

"Jeg har negative erfaringer med egen alkoholbruk"
1 "Ja"
2 "Nei"
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29

Avholdh
Ja
Nei

"Jeg bør unngå alkohol av medisinske årsaker"
1 "Ja"
2 "Nei"

30

Avholdi
Ja
Nei

"Jeg er gravid eller ammer"
1 "Ja"
2 "Nei"

31

Avholdj
Ja
Nei

"Jeg tar hensyn til små barn"
1 "Ja"
2 "Nei"

32

Avholdk
Ja
Nei

"Annen grunn"
1 "Ja"
2 "Nei"

33

Avholdl
Ja
Nei

"Ingen spesiell grunn"
1 "Ja"
2 "Nei"

34

Drukket2
daglig
ukentlig
maanlig
sjeldnere

"Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd"
1 "Stort sett daglig"
2 "Ukentlig"
3 "månedlig"
4 "Sjeldnere enn månedlig"

35

Drukk2a
FireFem
ToTre
EnDag

"Drukket alkohol ukentlig"
1 "4-5 dager i uken"
2 "2-3 dager i uken"
3 "omtrent en dag i uken"

36

Drukk2b
FlerTre
ToTre
EnDag

"Drukket alkohol pr mnd"
1 "Fire dager i måneden eller mer"
2 "2-3 dager i måneden"
3 "Omtrent 1 dag i måneden"

37

Drukk2c
Noen
En

"Drukket alkohol få dager/en dag siste 12 mnd"
1 "Noen få dager"
2 "En dag"

38

Drukket3
Ja
Nei

"Har drukket alkohol siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

39

Type1
Ja
Nei

"Har drukket øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"
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40

Type2
Ja
Nei

"Har drukket vin siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

41

Type3
Ja
Nei

"Har drukket brennevin siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

42

Type4
Ja
Nei

"Har drukket rusbrus/cider siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

43

Type1a
Daglig
Ukentlig
Sjeldnere

"Hvor ofte drukket øl siste 4 dager?"
1 "Daglig"
2 "Ukentlig"
3 "Sjeldnere enn ukentlig"

44

Typ1auk
FireFem
ToTre
EnDag

"Ukentlig: Ant dager i uken drukket øl siste 4 uker?"
1 "4-5 dager i uken"
2 "2-3 dager i uken"
3 "omtrent en dag i uken"

45

Typ1amn
FlerTre
ToTre
EnDag

"Månedlig: Ant dager i uken drukket øl siste 4 uker?"
1 "Flere enn 3 dager"
2 "2-3 dager"
3 "Omtrent 1 dag"

46

Type1ba
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket 0,33 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

47

Type1bb
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket 0,4 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

48

Type1bc
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket 0,5 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

49

Type1bd
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket 0,6 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

50

Type1b1
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,33 l øl drukket siste 4 uker?"

51

Type1b2
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,4 l øl drukket siste 4 uker?"
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52

Type1b3
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,5 l øl drukket siste 4 uker?"

53

Type1b4
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,6 l øl drukket siste 4 uker?"

54

Type1ca
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket 0,33 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

55

Type1cb
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket 0,4 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

56

Type1cc
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket 0,5 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

57

Type1cd
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket 0,6 liter øl siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

58

Type1c1
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall 0,33 l øl drukket siste 4 uker?"

59

Type1c2
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall 0,4 l øl drukket siste 4 uker?"

60

Type1c3
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall 0,5 l øl drukket siste 4 uker?"

61

Type1c4
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall 0,6 l øl drukket siste 4 uker?"

62

Type2a
Daglig
Ukentlig
Sjeldnere

"Hvor ofte drukket vin siste 4 uker?"
1 "Daglig"
2 "Ukentlig"
3 "Sjeldnere enn ukentlig"

63

Typ2auk
FireFem
ToTre
EnDag
Typ2amn
FlerTre
ToTre
EnDag

"Ukentlig: Ant dager i uken drukket vin siste 4 uker?"
1 "4-5 dager i uken"
2 "2-3 dager i uken"
3 "omtrent en dag i uken"
"Månedlig: Ant dager i uken drukket vin siste 4 uker?"
1 "Flere enn 3 dager"
2 "2-3 dager"
3 "Omtrent 1 dag"

64
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65

Type2ba
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket glass vin siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

66

Type2bb
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket flasker vin siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

67

Type2b1
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt antall glass vin drukket siste 4 uker?"

68

Type2b2
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt antall flasker vin drukket siste 4 uker?"

69

Type2ca
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket glass vin siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

70

Type2cb
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket flasker vin siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

71

Type2c1
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall glass vin drukket siste 4 uker?"

72

Type2c2
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall flasker vin drukket siste 4 uker?"

73

Type3a
Daglig
Ukentlig
Sjeldnere

"Hvor ofte drukket brennevin siste 4 uker?"
1 "Daglig"
2 "Ukentlig"
3 "Sjeldnere enn ukentlig"

74

Typ3auk
FireFem
ToTre
EnDag

"Ukentlig: Ant dager i uken drukket brennevin siste 4 uker?"
1 "4-5 dager i uken"
2 "2-3 dager i uken"
3 "omtrent en dag i uken"

75

Typ3amn
FlerTre
ToTre
EnDag

"Månedlig: Ant dager i uken drukket brennevin siste 4 uker?"
1 "Flere enn 3 dager"
2 "2-3 dager"
3 "Omtrent 1 dag"

76

Type3ba
Ja
Nei

"Ukentlig : Drukket drammer siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"
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Type3bb
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket flasker sprit siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

78

Type3b1
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt antall glass drammer drukket siste 4 uker?"

79

Type3b2
0.1 .. 997.9

"Ukentlig: Gjennomsnitt antall helflasker sprit drukket siste 4 uker?"

80

Type3ca
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket drammer siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

81

Type3cb
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket flasker sprit siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

82

Type3c1
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall drammer drukket siste 4 uker?"

83

Type3c2
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall flasker sprit drukket siste 4 uker?"

84

HB1
Ja
Nei
Vet

"Drukket hjemmebrtent siste 4 uker?"
1 "Ja"
2 "Nei"
3 "Vet ikke"

85

Type4a
Daglig
Ukentlig
Sjeldnere

"Hvor ofte drukket rusbrus siste 4 uker?"
1 "Daglig"
2 "Ukentlig"
3 "Sjeldnere enn ukentlig"

86

Typ4auk
FireFem
ToTre
EnDag

"Ukentlig: Ant dager i uken drukket rusbrus/ alkoholholdig cider siste 4 uker?"
1 "4-5 dager i uken"
2 "2-3 dager i uken"
3 "omtrent en dag i uken"

87

Typ4amn
FlerTre
ToTre
EnDag

"Månedlig: Ant dager i uken drukket rusbrus/alkoholholdig cider siste 4 uker?"
1 "Flere enn 3 dager"
2 "2-3 dager"
3 "Omtrent 1 dag"
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Type4ba
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket småflasker/småbokser siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

89

Type4bb
Ja
Nei

"Ukentlig: Drukket 0,5 liter siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

90

Type4b1

"Ukentlig: Gjennomsnitt antall småflasker rusbrus/cider drukket siste
4 uker?"

0.1 .. 997.9
91

Type4b2

"Ukentlig: Gjennomsnitt antall halvliter rusbrus/cider drukket siste 4
uker?"

0.1 .. 997.9

70

92

Type4ca
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket småflasker/småbokser siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

93

Type4cb
Ja
Nei

"Månedlig: Drukket 0,5 liter siste 4 uker"
1 "Ja"
2 "Nei"

94

Type4c1
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall rusbrus/cider drukket siste 4 uker?"

95

Type4c2
0.1 .. 997.9

"Månedlig: Antall halvlitere rusbrus/cider drukket siste 4 uker?"

96

Svarkor1
Ja
Nei

"mottatt svarkort med alkoholenheter"
1 "Ja"
2 "Nei"
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Svarkor2
HarKortet
KjennerInh
IkkeBruke

"ønsker å bruke svarkort med alkoholenheter"
1 "IO har svarkortet foran seg"
2 "IO kjenner innholdet"
3 "IO ønsker ikke bruke svarkortet"

98

Mengde1
TolvFler
SeksEllve
TreFem
EnTo

"GF: Mengde alkoholenheter drukket siste 4 uker"
1 "12 eller flere"
2 "6-11"
3 "3-5"
4 "1-2"

99

Mengde2a
HverDag
FireFemUken
ToTreUken
EnUken
ToTreMnd
EnMnd

"GF: Hvor ofte drukket 12 eller flere alkoholenheter"
1 "Stort sett hver dag"
2 "4-5 ganger i uken"
3 "2-3 ganger i uken"
4 "Omtrent en gang i uken"
5 "2-3 ganger siste fire uker"
6 "En gang siste fire uker"

100

Mengde2b
HverDag
FireFemUken
ToTreUken
EnUken
ToTreMnd
EnMnd
Aldri

"GF: Hvor ofte drukket 6-11 eller flere alkoholenheter"
1 "Stort sett hver dag"
2 "4-5 ganger i uken"
3 "2-3 ganger i uken"
4 "Omtrent en gang i uken"
5 "2-3 ganger siste fire uker"
6 "En gang siste fire uker"
7 "Aldri"

101

Mengde2c
HverDag
FireFemUken
ToTreUken
EnUken
ToTreMnd
EnMnd
Aldri

"Hvor ofte drukket 3-5 eller flere alkoholenheter"
1 "Stort sett hver dag"
2 "4-5 ganger i uken"
3 "2-3 ganger i uken"
4 "Omtrent en gang i uken"
5 "2-3 ganger siste fire uker"
6 "En gang siste fire uker"
7 ""

102

Mengde2d
HverDag
FireFemUken
ToTreUken
EnUken
ToTreMnd
EnMnd
Aldri

"Hvor ofte drukket 3-5 eller flere alkoholenheter"
1 "Stort sett hver dag"
2 "4-5 ganger i uken"
3 "2-3 ganger i uken"
4 "Omtrent en gang i uken"
5 "2-3 ganger siste fire uker"
6 "En gang siste fire uker"
7 ""
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103

Sistg1
Dager
Uker
Maaned

"Hvor lenge siden drukket alkohol?"
1 ""
2 ""
3 "Måneder"

104

Sist1da
1 .. 97

"Ant dager siden drukket alkohol?"

105

Sist1uk
1 .. 97

"Ant uker siden drukket alkohol?"

106

Sist1mn
1 .. 97

"Ant mnd siden drukket alkohol?"

107

Sistg2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lordag
Sondag
HuskIkke

"ukedag sist drukket alkohol?"
1 "Mandag"
2 "Tirsdag"
3 "Onsdag"
4 "Torsdag"
5 "Fredag"
6 "Lørdag"
7 "Søndag"
8 "Husker ikke"

108

Sistg3
Ja
Nei
HuskerVet

"I forb. med måltid sist drukket alkohol?"
1 "Ja"
2 "Nei"
3 "Husker ikke/vet ikke"

109

Sistg4a
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk alkohol hjemme"
1 "Ja"
2 "Nei"

110

Sistg4b
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk alkohol hos andre"
1 "Ja"
2 "Nei"

111

Sistg4c
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk alkohol på restaurant"
1 "Ja"
2 "Nei"

112

Sistg4d
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk alkohol på offentlig område"
1 "Ja"
2 "Nei"
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113

Sistg4e
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk alkohol annet sted"
1 "Ja"
2 "Nei"

114

Sistg5a
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk sammen med ektefelle/sambo/kjæreste"
1 "Ja"
2 "Nei"

115

Sistg5b
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk sammen med familiemedl"
1 "Ja"
2 "Nei"

116

Sistg5c
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk sammen med kollega/studie/skole"
1 "Ja"
2 "Nei"

117

Sistg5d
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk sammen med venner/bekjente"
1 "Ja"
2 "Nei"

118

Sistg5e
Ja
Nei

"Sistgang: Drakk alene"
1 "Ja"
2 "Nei"

119

Sistg5f
Ja
Nei

"Sistgang: Husker ikke hvem drakk sammen med"
1 "Ja"
2 "Nei"

120

Sistg7a
Ja
Nei

"Drakk øl sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

121

Sistg7b
Ja
Nei

"Drakk vin sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

122

Sistg7c
Ja
Nei

"Drakk brennevin sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

123

Sistg7d
Ja
Nei

"Drakk rusbrus/cider sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

124

Sistg7e
Ja
Nei

"Husker ikke hva drakk sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"
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125

Sist7aa
Ja
Nei

"Drukket 0,33 liter øl sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

126

Sist7ab
Ja
Nei

"Drukket 0,4 liter ø sist gangl"
1 "Ja"
2 "Nei"

127

Sist7ac
Ja
Nei

"Drukket 0,5 liter øl sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

128

Sist7ad
Ja
Nei

"Drukket 0,6 liter øl sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

129

Antol1
1 .. 97

"Antall 0,33 l øl drukket siste gang?"

130

Antol2
1 .. 97

"Antall 0,4 l øl drukket siste gang?"

131

Antol3
1 .. 97

"Antall 0,5 l øl drukket siste gang?"

132

Antol4
1 .. 97

"Antall 0,6 l øl drukket siste gang?"

133

Sist7ba
Ja
Nei

"Drukket glass vin sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

134

Sist7bb
Ja
Nei

"Drukket flasker vin sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

135

Antvin1
1 .. 97

"Antall glass vin drukket siste gang?"

136

Antvin2
1 .. 97

"Antall flasker vin drukket siste gang?"

137

Sist7b1
Ja
Nei
HuskerVet

" Sist gang: Var noe av vinen fra kartong?"
1 "Ja"
2 "Nei"
3 "Husker ikke/vet ikke"
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Sist7ca
Ja
Nei

"Drukket drammer/drinker sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

139

Sist7cb
Ja
Nei

"Drukket helflasker brennevin sist gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

140

Antbrv1
1 .. 97

"Antall drammer/drinker drukket siste gang?"

141

Antbrv2
1 .. 97

"Antall flaskerbrennevin drukket siste gang?"

142

Sist7da
Ja
Nei

"Drukket småflasker rusbrus/cider sist gang?"
1 "Ja"
2 "Nei"

143

Sist7db
Ja
Nei

"Drukket halvliter rusbrus/cider sist gang?"
1 "Ja"
2 "Nei"

144

Antcid1
1 .. 97

"Antall småflasker rusbrus/cider drukket siste gang?"

145

Antcid2
1 .. 97

"Antall halvliter rusbrus/cider drukket siste gang?"

146

Sistg8
Tydelig
Lett
NestenIkke

"Sist gang du drakk, følte du deg beruset?"
1 "Tydelig beruset"
2 "Lett beruset"
3 "Nesten upåvirket"

147

Sted
daglig
ukentlig
maanlig
sjeldnere
aldri

"Hvor ofte drukket alkohol på serveringssted siste 12 mnd?"
1 "Daglig"
2 "Ukentlig"
3 "Månedlig"
4 "Sjeldnere enn månedlig"
5 "Aldri"
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148

Sted1
FireFem
ToTre
EnDag

"Ukentlig: Ant dager i uken drukket alkohol på serveringssted siste 12 mnd?"
1 "4-5 dager i uken"
2 "2-3 dager i uken"
3 "omtrent en dag i uken"

149

Sted2
FlerTre
ToTre
EnDag

"Månedlig: Ant dager i mnd drukket alkohol på serveringssted siste 12 mnd?"
1 "Flere enn 3 dager i måneden"
2 "2-3 dager i måneden"
3 "Omtrent 1 dag i måneden"

150

Sted3
Noen
En

"Sjeldnere enn mnd: Ant dager drukket alkohol på serveringssted siste 12 mnd?"
1 "Noen få dager"
2 "En dag"

151

Beruset
daglig
ukentlig
maanlig
sjeldnere
aldri

"Hvor ofte følt seg tydelig beruset siste 12 mnd?"
1 "Daglig"
2 "Ukentlig"
3 "Månedlig"
4 "Sjeldnere enn månedlig"
5 "Aldri"

152

Beruset1
FireFem
ToTre
EnDag

"Ant dager i uken følt seg tydelig beruset siste 12 mnd"
1 "4-5 dager i uken"
2 "2-3 dager i uken"
3 "omtrent en dag i uken"

153

Beruset2
FlerTre
ToTre
EnDag

"Ant dager i mnd følt seg tydelig beruset siste 12 mnd"
1 "Flere enn 3 dager i måneden"
2 "2-3 dager i måneden"
3 "Omtrent 1 dag i måneden"

154

Beruset3
Noen
En

"Ant dager følt seg tydelig beruset siste 12 mnd?"
1 "Noen få dager"
2 "En dag"

155

Audit2
EnTo
TreFire
FemSeks
SyvNi
TiFlere

"Mengde alkohol drukket siste 12 mnd"
1 "1-2"
2 "3-4"
3 "5-6"
4 "7-9"
5 "10 eller flere"
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156

Audit3
Aldri
Sjelden
Maaned
Uke
Daglig

"Hvor ofte drukket seks alkoholenheter siste året?"
1 "Aldri"
2 "Sjeldnere enn månedlig"
3 "Månedlig"
4 "Ukentlig"
5 "Daglig eller nesten daglig"

157

Audit4
Aldri
Sjelden
Maaned
Uke
Daglig

"Hvor ofte ikke kunne stoppe drikke siste året?"
1 "Aldri"
2 "Sjeldnere enn månedlig"
3 "Månedlig"
4 "Ukentlig"
5 "Daglig eller nesten daglig"

158

Audit5
Aldri
Sjelden
Maaned
Uke
Daglig

"Hvor ofte unnlatt å gjøre ting etter drukket alkohol siste året?"
1 "Aldri"
2 "Sjeldnere enn månedlig"
3 "Månedlig"
4 "Ukentlig"
5 "Daglig eller nesten daglig"

159

Audit6
Aldri
Sjelden
Maaned
Uke
Daglig

"Hvor ofte startet dagen med alkohol siste året?"
1 "Aldri"
2 "Sjeldnere enn månedlig"
3 "Månedlig"
4 "Ukentlig"
5 "Daglig eller nesten daglig"

160

Audit7
Aldri
Sjelden
Maaned
Uke
Daglig

"Hvor ofte følt skyldfølelse etter drikke siste året?"
1 "Aldri"
2 "Sjeldnere enn månedlig"
3 "Månedlig"
4 "Ukentlig"
5 "Daglig eller nesten daglig"

161

Audit8
Aldri
Sjelden
Maaned
Uke
Daglig

"Hvor ofte ikke husket hva som skjedd pga alkoholdrikking siste
året?"
1 "Aldri"
2 "Sjeldnere enn månedlig"
3 "Månedlig"
4 "Ukentlig"
5 "Daglig eller nesten daglig"

Audit9
Ja
Nei

"IO eller andre blitt skadet som følge av alkoholdrikking noen gang?"
1 "Ja"
2 "Nei"

162
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Audit9a
Ja
Nei

"IO eller andre blitt skadet som følge av alkoholdrikking i løpet av siste året?"
1 "Ja"
2 "Nei"

164

Audit10
Ja
Nei

"IO Fått hentydninger om bekymring for alkobruk/å redusere drikkingen?"
1 "Ja"
2 "Nei"

165

Audit10a
Ja
Nei

"Skjedd i løpet av siste året?"
1 "Ja"
2 "Nei"

166

Leg1
Ja
Nei

"Brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 måneder"
1 "Ja"
2 "Nei"

167

Leg2
Ja
Nei

"Brukt sovemidler daglig minst en uke"
1 "Ja"
2 "Nei"

168

Leg3
EnToUke
TreFireUke
EnTreMnd
MerTreMnd

"Varighet lengst periode sovemiddelbruk"
1 "1 til 2 uker"
2 "3 til 4 uker"
3 "1 til 3 måneder"
4 "Mer enn tre måneder"

169

Leg4a
Ja
Nei

"Fikk resept på sovemidler fra lege"
1 "Ja"
2 "Nei"

170

Leg4b
Ja
Nei

"Fikk på sovemidler fra familie eller kjente"
1 "Ja"
2 "Nei"

171

Leg4c
Ja
Nei

"Fikk på sovemidler via Internett"
1 "Ja"
2 "Nei"

172

Leg4d
Ja
Nei

"Fikk på sovemidler på annen måte"
1 "Ja"
2 "Nei"
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Leg5
Ja
Nei

"Brukt reseptbelagte beroligende midler siste 12 måneder"
1 "Ja"
2 "Nei"

174

Leg6
Ja
Nei

"Brukt beroligende midler daglig minst en uke"
1 "Ja"
2 "Nei"

175

Leg7
EnToUke
TreFireUke
EnTreMnd
MerTreMnd

"Varighet av lengdeste periode med bruk av beroligende midler"
1 "1 til 2 uker"
2 "3 til 4 uker"
3 "1 til 3 måneder"
4 "Mer enn tre måneder"

176

Leg8a
Ja
Nei

"Fikk resept på beroligende midler fra lege"
1 "Ja"
2 "Nei"

177

Leg8b
Ja
Nei

"Fikk beroligende midler fra familie eller kjente"
1 "Ja"
2 "Nei"

178

Leg8c
Ja
Nei

"Fikk beroligende midlervia Internett"
1 "Ja"
2 "Nei"

179

Leg8d
Ja
Nei

"Fikk beroligende midler på annen måte"
1 "Ja"
2 "Nei"

180

Leg9
Ja
Nei

"Brukt reseptbelagte smertestillende midler siste 12 måneder"
1 "Ja"
2 "Nei"

181

Leg10
Ja
Nei

"Brukt smertestillende daglig minst en uke"
1 "Ja"
2 "Nei"

182

Leg11
EnToUke
TreFireUke
EnTreMnd
MerTreMnd

"Varighet av lengste periode med bruk av smertestillende midler"
1 "1 til 2 uker"
2 "3 til 4 uker"
3 "1 til 3 måneder"
4 "Mer enn tre måneder"
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Leg12a
Ja
Nei

"Fikk smertestillende på resept fra lege"
1 "Ja"
2 "Nei"

184

Leg12b
Ja
Nei

"Fikk smertestillende fra familie eller kjente"
1 "Ja"
2 "Nei"

185

Leg12c
Ja
Nei

"Fikk smertestillende via Internett"
1 "Ja"
2 "Nei"

186

Leg12d
Ja
Nei

"Fikk smertestillende på annen måte"
1 "Ja"
2 "Nei"

187

Can1
Ja
Nei

"Brukt cannabis noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

188

Can2
En
ToFem
SeksTi
EllveFemti
MerFemti

"Ant ganger brukt cannabis"
1 "En gang"
2 "2-5 ganger"
3 "6-10 ganger"
4 "11-50 ganger"
5 "Mer enn 50 ganger"

189

Can3
1 .. 97

"Alder da IO prøvde cannabis første gang"

190

Can4
Ja
Nei
HuskerVet

"Drukket alkohol tidligere samme dag somførste gang prøvd cannabis?"
1 "Ja"
2 "Nei"
3 "Husker ikke/vet ikke"

191

Can5
Ja
Nei
Vet

"Drukket alkohol tidligere samme dag som sist brukt cannabis?"
1 "Ja"
2 "Nei"
3 "Vet ikke"

192

Can6
Ja
Nei

"Brukt cannabis siste 12 mnd?"
1 "Ja"
2 "Nei"

Statistisk sentralbyrå

Notater 2014/21

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

193

Can7a
Ja
Nei

"Brukt Hasj siste 12 mnd "
1 "Ja"
2 "Nei"

194

Can7b
Ja
Nei

"Brukt Marihuana siste 12 mnd "
1 "Ja"
2 "Nei"

195

Can7c
Ja
Nei

"Brukt Cannabisolje siste 12 mnd "
1 "Ja"
2 "Nei"

196

Can7d
Ja
Nei

"Brukt Skunk eller sensimilla siste 12 mnd "
1 "Ja"
2 "Nei"

197

Can7e
Ja
Nei

"Brukt Syntetisk cannabis eller spice siste 12 mnd "
1 "Ja"
2 "Nei"

198

Can7f
Ja
Nei

"Brukt annen type cannabis siste 12 måneder?"
1 "Ja"
2 "Nei"

199

Can7sps
String[50]

"Hvilke andre typer cannabis har du prøvd?"

200

Can8
FikkKjente
KjopteKjente
KjopteInter
KjopteAnnen
DyrketSelv
Annet

"Hvilken måte fikk du cannabis på?"
1 "Fikk av kjente"
2 "Kjøpte av kjente"
3 "Kjøpte via Internett"
4 "Kjøpte av ukjente på annen måte"
5 "Dyrket selv"
6 "Annet, spesifiser"

201

Can8sps
String[50]

"På hvilken annen måte fikk du cannabis?"

202

Can9
EnFem
SeksTi
EllveFemti
MerFemti

"Ant ganger brukt cannabis siste 12 mnd"
1 "1-5 ganger"
2 "6-10 ganger"
3 "11-50 ganger"
4 "Mer enn 50 ganger"
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203

Can10
Ja
Nei

"Brukt cannabis siste 4 uker?"
1 "Ja"
2 "Nei"

204

Can11
MerTyve
TiNitten
FireNi
EnTre

"Ant ganger brukt cannabis siste 4 uker"
1 "20 dager eller mer"
2 "10-19 dager"
3 "4-9 dager"
4 "1-3 dager"

205

Can12
Helg
Hverdag
HelgHverdag

"Brukt cannabis hverdager eller helger"
1 "Stort sett i helgene"
2 "Stort sett på hverdager"
3 "Både helger og hverdager"

206

Can13
1 .. 97

"Antall joints/rev/piper siste døgn brukt cannabis"

207

Can14
Ja
Nei

"Brukt cannabis regelmessig?"
1 "Ja"
2 "Nei"

208

Can15
Ikke
JaProvd
JaSluttet

"Sluttet eller prøvd å slutte med cannabis"
1 "Har ikke sluttet eller prøvd å slutte"
2 "Ja, har prøvd å slutte"
3 "Ja, har sluttet"

209

Can16
veldig
problem
lite
uproblem

"Problem å slutte med cannabis?"
1 "veldig problematisk"
2 "problematisk"
3 "lite problematisk, eller"
4 "uproblematisk"

210

Ans1
Ja
Nei

"Brukt andre narkotiske stoffer noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

211

Ans2sps
String[50]

"Hvilke andre?"

212

Ans2a
Ja
Nei

"Brukt Kokain noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"
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Ans2b
Ja
Nei

"Brukt Ectacy noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

214

Ans2c
Ja
Nei

"Brukt Amfetamin noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

215

Ans2d
Ja
Nei

"Brukt Relevin noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

216

Ans2e
Ja
Nei

"Brukt Heroin noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

217

Ans2f
Ja
Nei

"Brukt GHB/GBL noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

218

Ans2g
Ja
Nei

"Brukt LSD noen gang"
1 "Ja"
2 "Nei"

219

Ans2h
Ja
Nei

"Brukt andre stoffer"
1 "Ja"
2 "Nei"

220

Ans3a
Ja
Nei

"Brukt Kokain siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

221

Ans3b
Ja
Nei

"Brukt Ectasy siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

222

Ans3c
Ja
Nei

"Brukt Amfetaminer siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

223

Ans3d
Ja
Nei

"Brukt Relevin siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

224

Ans3e
Ja
Nei

"Brukt Heroin siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"
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225

Ans3f
Ja
Nei

"Brukt GHB/GBL siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

226

Ans3g
Ja
Nei

"Brukt LSD siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

227

Ans3h
Ja
Nei

"Brukt andre stoffer siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

228

Ans4a
Ja
Nei

"Injesert Kokain siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

229

Ans4c
Ja
Nei

"injesert Ectasy siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

230

Ans4e
Ja
Nei

"Injesert amfetaminer siste 12 månedene?"
1 "Ja"
2 "Nei"

231

Ans5
EnFem
SeksTi
EllveFemti
FemtiMer

"Antall dager brukt kokain siste 12 mnd"
1 "1-5 dager"
2 "6-10 dager"
3 "11-50 dager"
4 "50 dager eller mer"

232

Ans6a
Ja
Nei

"Brukt kokain i januar"
1 "Ja"
2 "Nei"

233

Ans6b
Ja
Nei

"Brukt kokain i februar"
1 "Ja"
2 "Nei"

234

Ans6c
Ja
Nei

"Brukt kokain i mars"
1 "Ja"
2 "Nei"

235

Ans6d
Ja
Nei

"Brukt kokain i april"
1 "Ja"
2 "Nei"
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Ans6e
Ja
Nei

"Brukt kokain i mai"
1 "Ja"
2 "Nei"

237

Ans6f
Ja
Nei

"Brukt kokain i juni"
1 "Ja"
2 "Nei"

238

Ans6g
Ja
Nei

"Brukt kokain i juli"
1 "Ja"
2 "Nei"

239

Ans6h
Ja
Nei

"Brukt kokain i august"
1 "Ja"
2 "Nei"

240

Ans6i
Ja
Nei

"Brukt kokain i september"
1 "Ja"
2 "Nei"

241

Ans6j
Ja
Nei

"Brukt kokain i oktober"
1 "Ja"
2 "Nei"

242

Ans6k
Ja
Nei

"Brukt kokain i november"
1 "Ja"
2 "Nei"

243

Ans6l
Ja
Nei

"Brukt kokain i desember"
1 "Ja"
2 "Nei"

244

Ans7
Fire
TiTre
Sjeldnere

"Hvor hyppig brukt kokain per uke siste 12 mnd"
1 "Ca fire dager eller mer per uke"
2 "Ca 2-3 dager per uke"
3 "Sjeldnere"

245

Ans8
Helg
Hverdag
Begge

"Brukt kokain hverdager eller helger siste 12 mnd"
1 "Stort sett i helgene"
2 "Stort sett på hverdager"
3 "Både helger og hverdager"
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246

Ans9
EnFem
SeksTi
EllveFemti
FemtiMer

"Antall dager brukt amfetaminer siste 12 mnd"
1 "1-5 dager"
2 "6-10 dager"
3 "11-50 dager"
4 "50 dager eller mer"

247

Ans10a
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i januar"
1 "Ja"
2 "Nei"

248

Ans10b
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i februar"
1 "Ja"
2 "Nei"

249

Ans10c
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i mars"
1 "Ja"
2 "Nei"

250

Ans10d
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i april"
1 "Ja"
2 "Nei"

251

Ans10e
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i mai"
1 "Ja"
2 "Nei"

252

Ans10f
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i juni"
1 "Ja"
2 "Nei"

253

Ans10g
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i juli"
1 "Ja"
2 "Nei"

254

Ans10h
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i august"
1 "Ja"
2 "Nei"

255

Ans10i
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i september"
1 "Ja"
2 "Nei"

256

Ans10j
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i oktober"
1 "Ja"
2 "Nei"
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Ans10k
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i november"
1 "Ja"
2 "Nei"

258

Ans10l
Ja
Nei

"Brukt amfetaminer i desember"
1 "Ja"
2 "Nei"

259

Ans11
Fire
TiTre
Sjeldnere

"Hvilke måneder brukt amfetaminer siste 12 mnd"
1 "Ca fire dager ellr mer per uke"
2 "Ca 2-3 dager per uke"
3 "Sjeldnere"

260

Ans12
Helg
Hverdag
Begge

"Hvilke måneder brukt amfetaminer siste 12 mnd"
1 "Stort sett i helgene"
2 "Stort sett på hverdager"
3 "Både helger og hverdager"

261

NegKon1
Ja
Nei

"Plaget av fyllebråk siste 12 mnd"
1 "Ja"
2 "Nei"

262

NegKon1a
EnTo
TreMer

"Ant ganger plaget av fyllebråk"
1 "1-2 ganger"
2 "3 ganger eller mer"

263

NegKon2
Ja
NeiTreMer

"Utskjelt av alkoholpåvirkede mennesker?"
1 "Ja"
2 "Nei"

264

NegKon2a
EnTo
TreMer

"Ant ganger blitt utskjelt av alkoholpåvirkede mennesker"
1 "1-2 ganger"
2 "3 ganger eller mer"

265

NegKon2b
Privat
Utested
GatePark
Annet

"Hvor skjedde utskjellingen?"
1 "I et privat hjem"
2 "På utested med alkoholservering"
3 "Utendørs på gaten eller i park"
4 "Annet sted"

266

NegKon2c
Ektefelle
Familiemedl
Venn
Ukjent

"Hvem sto for utskjellingen?"
1 "Ektefelle/kjæreste"
2 "Øvrig familiemedlem"
3 "Venn/bekjent"
4 "Person jeg ikke kjenner"
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267

NegKon3
Ja
NeiTreMer

"Fått seksuell oppmerksomhet av alkoholpåvirkede mennesker?"
1 "Ja"
2 "Nei"

268

NegKon3a
EnTo
TreMer

"Ant ganger fått seksuell oppmerksomhet av alkoholpåvirkede
mennesker"
1 "1-2 ganger"
2 "3 ganger eller mer"

269

NegKon3b
Privat
Utested
GatePark
Annet

"Hvor skjedde den seksuelle tilnærmingen?"
1 "I et privat hjem"
2 "På utested med alkoholservering"
3 "Utendørs på gaten eller i park"
4 "Annet sted"

270

NegKon3c
Ektefelle
Familiemedl
Venn
Ukjent

"Hvem sto for den seksuelle tilnærmingen?"
1 "Ektefelle/kjæreste"
2 "Øvrig familiemedlem"
3 "Venn/bekjent"
4 "Person jeg ikke kjenner"

271

NegKon4
Ja
NeiTreMer

"Fått ødelagt klær/eiendeler av alkoholpåvirkede mennesker?"
1 "Ja"
2 "Nei"

272

NegKon4a
EnTo
TreMer

"Ant ganger fått ødelagt klær/eiendeler av alkoholpåvirkede
mennesker"
1 "1-2 ganger"
2 "3 ganger eller mer"

273

NegKon4b
Privat
Utested
GatePark
Annet

"Hvor skjedde ødeleggelsen klær/eiendeler?"
1 "I et privat hjem"
2 "På utested med alkoholservering"
3 "Utendørs på gaten eller i park"
4 "Annet sted"

274

NegKon4c
Ektefelle
Familiemedl
Venn
Ukjent

"Hvem sto for ødelaggelsen av klær/eiendeler?"
1 "Ektefelle/kjæreste"
2 "Øvrig familiemedlem"
3 "Venn/bekjent"
4 "Person jeg ikke kjenner"

275

NegKon5
Ja
NeiTreMer

"Vært redd for alkoholpåvirkede mennesker?"
1 "Ja"
2 "Nei"

Notater 2014/21

Statistisk sentralbyrå

Notater 2014/21

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

276

NegKon5a
EnTo
TreMer

"Ant ganger vært redd for alkoholpåvirkede mennesker"
1 "1-2 ganger"
2 "3 ganger eller mer"

277

NegKon5b
Privat
Utested
GatePark
Annet

"Hvor var du redd for alkoholpåvirkede mennesker?"
1 "I et privat hjem"
2 "På utested med alkoholservering"
3 "Utendørs på gaten eller i park"
4 "Annet sted"

278

NegKon5c
Ektefelle
Familiemedl
Venn
Ukjent

"Hvem var du redd for?"
1 "Ektefelle/kjæreste"
2 "Øvrig familiemedlem"
3 "Venn/bekjent"
4 "Person jeg ikke kjenner"

279

NegKon6
Ja
NeiTreMer

"Vært redd for narkotikapåvirkede mennesker?"
1 "Ja"
2 "Nei"

280

NegKon6a
EnTo
TreMer

"Ant ganger vært redd for narkotikapåvirkede mennesker"
1 "1-2 ganger"
2 "3 ganger eller mer"

281

NegKon6b
Privat
Utested
GatePark
Annet

"Hvor var du redd for narkotikapåvirkede mennesker?"
1 "I et privat hjem"
2 "På utested med alkoholservering"
3 "Utendørs på gaten eller i park"
4 "Annet sted"

282

NegKon6c
Ektefelle
Familiemedl
Venn
Ukjent

"Hvem var du redd for?"
1 "Ektefelle/kjæreste"
2 "Øvrig familiemedlem"
3 "Venn/bekjent"
4 "Person jeg ikke kjenner"

283

NegKon7
Ja
NeiTreMer

"Blitt skadet av alkoholpåvirkede mennesker?"
1 "Ja"
2 "Nei"

284

NegKon7a
EnTo
TreMer

"Ant ganger blitt skadet av alkoholpåvirkede mennesker"
1 "1-2 ganger"
2 "3 ganger eller mer"
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285

NegKon7b
Privat
Utested
GatePark
Annet

"Hvor ble du skadet av alkoholpåvirkede mennesker?"
1 "I et privat hjem"
2 "På utested med alkoholservering"
3 "Utendørs på gaten eller i park"
4 "Annet sted"

286

NegKon7c
Ektefelle
Familiemedl
Venn
Ukjent

"Hvem skadet deg?"
1 "Ektefelle/kjæreste"
2 "Øvrig familiemedlem"
3 "Venn/bekjent"
4 "Person jeg ikke kjenner"

287

NegKon8
Ja
Nei

"Vært bekymret for andres alkoholforbruk?"
1 "Ja"
2 "Nei"

288

NegKon8a
Ofte
Noen

"Ant ganger IO har vært redd for andres alkoholforbruk"
1 "Ofte"
2 "Noen få ganger"

289

NegK8ba
Ja
Nei

"Var bekymret for ektefelle"
1 "Ja"
2 "Nei"

290

NegK8bb
Ja
Nei

"Var bekymret for familiemedlem"
1 "Ja"
2 "Nei"

291

NegK8bc
Ja
Nei

"Var bekymret for venn/bekjent"
1 "Ja"
2 "Nei"

292

NegK8bd
Ja
Nei

"Var bekymret for andre"
1 "Ja"
2 "Nei"

293

NegKon9
Ja
Nei

"Vært bekymret for andres narkotikaforbruk?"
1 "Ja"
2 "Nei"

294

NegKon9a
Ofte
Noen

"Ant ganger IO har vært redd for andres narkotikaforbruk"
1 "Ofte"
2 "Noen få ganger"

295

NegK9ba
Ja
Nei

"Var bekymret for ektefelle"
1 "Ja"
2 "Nei"

Notater 2014/21

Statistisk sentralbyrå

Notater 2014/21

Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

296

NegK9bb
Ja
Nei

"Var bekymret for familiemedlem"
1 "Ja"
2 "Nei"

297

NegK9bc
Ja
Nei

"Var bekymret for venn/bekjent"
1 "Ja"
2 "Nei"

298

NegK9bd
Ja
Nei

"Var bekymret for andre"
1 "Ja"
2 "Nei"

299

NegKon10
Ja
Nei

"Vært bekymret for andres sigarettrøyking?"
1 "Ja"
2 "Nei"

300

NegK10a
Ofte
Noen

"Ant ganger IO har vært redd for andres sigarettrøyking"
1 "Ofte"
2 "Noen få ganger"

301

NeK10ba
Ja
Nei

"Var bekymret for ektefelle"
1 "Ja"
2 "Nei"

302

NeK10bb
Ja
Nei

"Var bekymret for familiemedlem"
1 "Ja"
2 "Nei"

303

NeK10bc
Ja
Nei

"Var bekymret for venn/bekjent"
1 "Ja"
2 "Nei"

304

NeK10bd
Ja
Nei

"Var bekymret for andre"
1 "Ja"
2 "Nei"

305

NegKon11
Ja
Nei

"Vært bekymret for andres snusbruk?"
1 "Ja"
2 "Nei"
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306

NegK11a
Ofte
Noen

"Ant ganger IO har vært redd for andres snusbruk"
1 "Ofte"
2 "Noen få ganger"

307

NeK11ba
Ja
Nei

"Var bekymret for ektefelle"
1 "Ja"
2 "Nei"

308

NeK11bb
Ja
Nei

"Var bekymret for familiemedlem"
1 "Ja"
2 "Nei"

309

NeK11bc
Ja
Nei

"Var bekymret for venn/bekjent"
1 "Ja"
2 "Nei"

310

NeK11bd
Ja
Nei

"Var bekymret for andre"
1 "Ja"
2 "Nei"

311

NegKon12
SvStor
Stor
Noen
Liten
Ikke

"Alkoholbruk til familie hatt negative konsekvenser?"
1 "I svært stor grad"
2 "I stor grad"
3 "I noen grad"
4 "I liten grad"
5 "Ikke i det hele tatt"

312

NegKon13
SvStor
Stor
Noen
Liten
Ikke

"Alkoholbruk til ukjente hatt negative konsekvenser?"
1 "I svært stor grad"
2 "I stor grad"
3 "I noen grad"
4 "I liten grad"
5 "Ikke i det hele tatt"

313

NegKon14
SvStor
Stor
Noen
Liten
Ikke

"Narkotikabruk til familie hatt negative konsekvenser?"
1 "I svært stor grad"
2 "I stor grad"
3 "I noen grad"
4 "I liten grad"
5 "Ikke i det hele tatt"
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NegKon15
SvStor
Stor
Noen
Liten
Ikke

"Narkotikabruk til ukjente hatt negative konsekvenser?"
1 "I svært stor grad"
2 "I stor grad"
3 "I noen grad"
4 "I liten grad"
5 "Ikke i det hele tatt"

315

NegKon16
SvStor
Stor
Noen
Liten
Ikke

"Sigarettrøyking til familie hatt negative konsekvenser?"
1 "I svært stor grad"
2 "I stor grad"
3 "I noen grad"
4 "I liten grad"
5 "Ikke i det hele tatt"

316

NegKon17
SvStor
Stor
Noen
Liten
Ikke

"Sigarettrøyking til ukjente hatt negative konsekvenser?"
1 "I svært stor grad"
2 "I stor grad"
3 "I noen grad"
4 "I liten grad"
5 "Ikke i det hele tatt"

317

Utdanning
Grunnskole
Videre
UnivLav
UnivHoy
Forsker
Annet

"Hoyeste fullfrte utdanning."
1 "Grunnskole"
2 "Videregående utdanning"
3 "Universitet/høyskole lavere grad 4 år eller mindre"
4 "Universitet/høyskole høyere grad mer enn 4 år"
5 "Forskernivå"
6 "Annet"

318

Yrkesstatus
Ja
Nei

"Yrkesaktiv?"
1 "Ja"
2 Nei""

319

YrkStat2
arbeidsledig
skoleelev
pensjonist
ufoer
avklaring
vernepliktig
hjemme
annet

"Yrkesstatus?."
1 "arbeidsledig"
2 "skoleelev eller student"
3 "alders- eller førtidspensjonist"
4 "arbeidsufør"
5 "på arbeidsavklaringspenger"
6 "vernepliktig, sivilarbeider"
7 "hjemmearbeidende"
8 "annet"
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320

Arbeid
String[98]

"IOs hovedyrke"

321

ArbeidKod
String[4]

"IOs hovedyrke - kodet"

322

Russ
Ja
Nei

"Er du russ denne våren?"
1 "Ja"
2 "Nei"

323

Siv
Gift
Samboer
Ikkepar 3

"Lever IO i fast parforhold?"
1 "Ja, gift/registrert partner"
2 "Ja, samboer"
"Nei"

324

SivStat
Ugift
Gift
Enkemann
Separert
Skilt

"IOs formelle sivilstatus"
1 "Ugift"
2 "Gift/ registrert partner"
3 "Enke/ enkemann/ gjenlevende partner"
4 "Separert/ separert partner"
5 "Skilt/ skilt partner"

325

Antpers
1 .. 19

"Antall medlemmer i husholdningen?"

326

AntBarn1
0 .. 19

"Antall barn under 6 år."

327

AntBarn2
0 .. 19

"Antall barn 6-18 år."

328

EgenInn
String[9]

"Egen bruttoinntekt i 2011"

329

HusInn
String[9]

"Samlet bruttoinntekt i 2011"
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IOsInnt
Under100
T100149 2
T150199 3
T200249 4
T250299 5
T300399 6
T400499 7
T500599 8
T600699 9
MerEn700 1
VetIkke 1
Nekter 1

"IOs bruttoinntekt, 2011"
1 " 0 - 99"
"100 - 149"
"150 - 199"
"200 - 249"
"250 - 299"
"300 - 399"
"400 - 499"
"500 - 599"
"600 - 699"
0 "700 og mer"
1 "Vet ikke"
2 "Vil ikke svare"

331

HushInnt
Under100
T100149 2
T150199 3
T200249 4
T250299 5
T300399 6
T400499 7
T500599 8
T600699 9
MerEn700 1
VetIkke 1
Nekter 1

"Husholdets bruttoinntekt, grp, 2010"
1 " 0 - 99"
"100 - 149"
"150 - 199"
"200 - 249"
"250 - 299"
"300 - 399"
"400 - 499"
"500 - 599"
"600 - 699"
0 "700 og mer"
1 "Vet ikke"
2 "Vil ikke svare"

332

Fodeland
Ja
Nei

"IO født i NOrge?"
1 "Ja"
2 "Nei"

333

IOland
Europa
Asia
Afrika
SorAmerika
NordAmerika
Australia

"IO's fødeland"
1 "Europa"
2 "Asia"
3 "Afrika"
4 "Sør- og Mellom-Amerika"
5 "Nord-Amerika"
6 "Australia/New Zeland/Oseania"

334

Mor
Ja
Nei

"IO's mor født i NOrge?"
1 "Ja"
2 "Nei"
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335

Morland
Europa
Asia
Afrika
SorAmerika
NordAmerika
Australia

"mors fødeland"
1 "Europa"
2 "Asia"
3 "Afrika"
4 "Sør- og Mellom-Amerika"
5 "Nord-Amerika"
6 "Australia/New Zeland/Oseania"

336

Far
Ja
Nei

"IO's far født i NOrge?"
1 "Ja"
2 "Nei"

337

Farland
Europa
Asia
Afrika
SorAmerika
NordAmerika
Australia

"fars fødeland"
1 "Europa"
2 "Asia"
3 "Afrika"
4 "Sør- og Mellom-Amerika"
5 "Nord-Amerika"
6 "Australia/New Zeland/Oseania"
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