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CAA001_ 

Sammen med invitationen til denne undersøgelse sendte vi et dokument omhandlende 
databeskyttelse. Har du modtaget dette dokument?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAA002_ 

Jeg vil gerne sammenfatte de vigtigste punkter i dette dokument. Derudover vil jeg meget gerne 
besvare alle de spørgsmål angående beskyttelse af dine data, som du måtte have.  
 
Syddansk Universitet er i samarbejde med SHARE-ERIC ansvarlige for implementeringen af 
denne undersøgelse i Danmark. Danmarks Statistik står for at udføre interviews.  
 
Formålet med denne undersøgelse er at hjælpe forskere med at belyse relevante spørgsmål i 
forhold til aldring ved at indsamle data omkring sundhed, socioøkonomisk status og sociale 
netværk.  
 
Deltagelse i denne undersøgelse er frivillig og alle besvarelser er fortrolige. Vi vil ikke optage 
denne samtale. Under interviewet vil jeg taste dine svar ind på min computer. De vil blive gemt 
sammen med en talkode og ikke dine kontaktoplysninger. Disse vil blive opbevaret separat fra de 
oplysninger, som du giver os i dette interview. Dine kontaktoplysninger og dit navn vil blive 
gemt indtil sidste bølge af SHARE projektet. Resultaterne af denne undersøgelse vil 
udelukkende blive præsenteret i anonymiseret form, dvs. uden navne og adresser. Det betyder, at 
ingen vil være i stand til at identificere den person, som har angivet oplysningerne i interviewet, 
ud fra resultaterne.  
 
Hvis vi undervejs i interviewet kommer til et spørgsmål, som du ikke har lyst til at besvare, så 
springer vi det blot over og går videre til næste spørgsmål. Ikke-deltagelse vil ikke resultere i 
nogen form for ulempe for dig. Du kan til hver tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet 
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effekt. Desuden har du flere andre databeskyttelsesrettigheder. Om lidt vil jeg gennemgå, 
hvordan du kan modtage mere information omkring dine rettigheder.   
 
Indvilliger du i at deltage i denne undersøgelse?  
 
IWER: Besvar alle IPs spørgsmål.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, IP gav samtykke til deltagelse. 

2. Nej, IP ville ikke deltage. Det er ikke muligt at lave et interview. 
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CAA003_ 

Mange tak. For mere information er du velkommen til at kontakte Danmarks Statistik. Skal vi 
sende databeskyttelseserklæringen til dig igen?  
 
IWER: Tillad tid nok til, at IP kan notere sig kontaktoplysningerne.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, IP vil gerne have gensendt databeskyttelseserklæringen. 

2. Nej, IP har modtaget tilstrækkelig information.  
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CAA004_ 

Hvis du har nogle spørgsmål angående databeskyttelseserklæringen, vil jeg meget gerne besvare 
dem. Lad mig understrege, at deltagelse i denne undersøgelse er frivillig og al information holdes 
fortroligt. Vi vil ikke optage denne samtale. Jeg vil i stedet indtaste dine besvarelser i min 
computer. Dine besvarelser vil udelukkende blive anvendt i forskningssøjemed uden, at den 
enkelte forsker vil kende til din identitet. Hvis vi kommer til et spørgsmål, som du ikke har lyst 
til at besvare, så springer vi det bare over og går videre til næste spørgsmål.  
 
Indvilliger du i at deltage i denne undersøgelse?  
 
IWER: Besvar alle IPs spørgsmål. 
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Databeskyttelseserklæringen er blevet vist; IP gav samtykke til deltagelse. 
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2. Databeskyttelseserklæringen er blevet vist; IP gav ikke samtykke til deltagelse. Interview er 
ikke muligt. 
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CAA005_ 

IWER: Er du sikker på, at respondenten ikke ønsker at deltage?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, IP ønsker ikke at deltage. Afslut interview. 

2. Nej, IP vil gerne deltage. Fortsæt interview. 
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CADN042_ 

IWER: Notér respondentens køn (spørg ved tvivl)  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mand 

2. Kvinde 
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CADN002_ 

I hvilken måned er du født?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

I hvilket år blev du født?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Befinder du dig i dit sædvanlige hjem for tiden eller er du flyttet i en midlertidig bolig på grund 
af Coronavirus lige nu?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Sædvanlige hjem 

2. Bor lige nu et andet sted midlertidigt 
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CAA010_ 

Nu har jeg nogle spørgsmål omkring, hvordan du er blevet påvirket af Coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

Før udbruddet af Coronavirus, vil du da sige, at dit helbred var fremragende, meget godt, godt, 
nogenlunde eller dårligt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Fremragende 

2. Meget godt 

3. Godt 

4. Nogenlunde 

5. Dårligt 
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CAH002_ 

Hvis du sammenligner dit helbred nu med dit helbred før udbruddet af Coronavirus, vil du så 
sige, at dit helbred er blevet bedre, værre eller er nogenlunde det samme?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Bedre 

2. Værre 

3. Nogenlunde det samme 
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CAH003_ 

Siden vi interviewede dig sidst, er du da blevet diagnosticeret med en alvorlig sygdom eller et 
helbredsproblem?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH004_ 

Lider du af en eller flere af følgende sygdomme eller helbredsproblemer? Svar venligst ja eller 
nej:  
 
IWER: Med dette mener vi, at en læge har fortalt dig, at du lider af denne sygdom og at du får 
behandling eller medicin herfor og/eller fortsat er generet af denne sygdom.  
 
IWER: LÆS HØJT:  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Hoftebrud? 
CAH004_2 Sukkersyge/diabetes? 
CAH004_3 Forhøjet blodtryk eller hypertension? 
CAH004_4 Et hjerteanfald, blodprop i hjertet eller andet hjerteproblem inkl. hjertesvigt? 
CAH004_5 Kronisk lungesygdom, fx. kronisk bronkitis eller rygerlunger? 
CAH004_6 Kræft eller ondartet svulst, inkl. leukæmi eller lymfekræft, men ekskl. mindre 
alvorlige hudkræftformer? 
CAH004_7 En anden sygdom eller helbredsproblemer. 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Ved ikke 
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-2. Nægter 
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CAPH089_ 

I løbet af mindst de seneste 6 måneder, har du da været generet af nogle af følgende 
helbredsproblemer? Svar venligst ja eller nej:  
 
IWER: LÆS HØJT  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Fald 
CAPH089_2 Bekymring for at falde 
CAPH089_3 Svimmelhed, besvimelser eller kortvarig bevidstløshed 
CAPH089_4 Mathed eller manglende energi 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAH006_ 

Tager du regelmæssigt noget lægeordineret medicin?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH007_ 

Tager du en eller flere af følgende slags medicin? Svar venligst ja eller nej: Medicin for...  
 
IWER: LÆS HØJT  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Højt kolesterol 
CAH007_2 Højt blodtryk 
CAH007_3 Sygdom i kranspulsårer eller hjerneblodkar? 
CAH007_4 Andre hjertesygdomme? 
CAH007_5 Diabetes/sukkersyge? 
CAH007_6 Kronisk bronkitis? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAH010_ 

Har du siden udbruddet af Coronavirus været uden for dit hjem?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH011_ 

Siden udbruddet af Coronavirus, hvor ofte har du da foretaget dig nogle af følgende aktiviteter i 
forhold til før udbruddet? Slet ikke, mindre ofte, omtrent lige ofte eller oftere?  
 
IWER: Læs hver aktivitet højt og marker det passende svar.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Handlet ind eller shoppet? 
CAH011_2 Været ude at gå en tur 
CAH011_3 Mødtes med mere end fem personer, som ikke bor i din husstand? 
CAH011_4 Besøgt andre familiemedlemmer? 
Categories: 
1.  Slet ikke 
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2.  Mindre ofte 

3.  Omtrent lige ofte 

4.  Oftere 

5.  Ikke relevant 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAH012_ 

Hvor ofte har du haft mundbind på, når du har befundet dig på et offentligt sted uden for dit eget 
hjem? Var det altid, ofte, nogle gange eller aldrig?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Altid 

2. Ofte 

3. Nogle gange 

4. Aldrig 

 
Page 21 

CAH013_ 

Hvor ofte har du holdt afstand til andre, når du var uden for dit hjem? Var det altid, ofte, nogle 
gange eller aldrig?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Altid 

2. Ofte 

3. Nogle gange 

4. Aldrig 
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CAH014_ 

Har du vasket hænder oftere end du plejer?  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH015_ 

Har du brugt håndsprit eller desinficerende væsker oftere end du plejer?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH016_ 

Har du været særlig opmærksom på at dække hoste og nys?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH017_ 

Har du taget noget medicin eller nogle lægemidler forebyggende mod Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH020_ 

I den seneste måned, har du da været nervøs, bange eller bekymret?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH021_ 

Har det været mere end, mindre end eller omtrent det samme som før Coronavirus udbruddet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mere end 

2. Mindre end 

3. Omtrent det samme 
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CAMH002_ 

Har du inden for den seneste måned været ked af det eller deprimeret?  
 
IWER: Hvis IP beder om præcisering, så sig 'med ked af det eller deprimeret, mener vi ulykkelig, 
i trist humør eller nedtrykt'  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAMH802_ 

Har det været mere end, mindre end eller omtrent det samme som før Coronavirus udbruddet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mere end 

2. Mindre end 
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3. Omtrent det samme 
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CAMH007_ 

Har du haft søvnproblemer i den seneste tid?  
 
IWER: Læs ikke højt  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, problemer med at sove eller nylige ændringer i søvnmønstret 

2. Ingen søvnproblemer 

 
Page 31 

CAMH807_ 

Har det været mere end, mindre end eller omtrent det samme som før Coronavirus udbruddet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mere end 

2. Mindre end 

3. Omtrent det samme 
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CAMH037_ 

Hvor stor en del af tiden føler du dig ensom? Ofte, noget af tiden, næsten aldrig eller aldrig?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ofte 

2. Noget af tiden 

3. Næsten aldrig eller aldrig 
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CAMH837_ 
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Har det være mere end, mindre end eller omtrent det samme som før Coronavirus udbruddet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mere end 

2. Mindre end 

3. Omtrent det samme 
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CAC001_ 

Nu vil jeg spørge dig om du, nogen i din familie eller nogen blandt dine naboer og venner, har 
været berørt af sygdom grundet Coronavirus.   
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

Siden udbruddet af Coronavirus har du eller nogen tæt på dig oplevet symptomer, som du vil 
tillægge Coronavirus, f.eks. hoste, feber eller vejrtrækningsbesvær?  
 
IWER: IP kan både tænke på personer, som de bor tæt sammen med og personer, som de 
følelsesmæssigt er tæt forbundne med, såsom familiemedlemmer.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC003 

Hvem var det? Fortæl mig venligst deres forhold til dig.  
 
IWER: Vælg alle de svar, der gælder, og indsæt antallet af personer i boksen til højre.  
IWER: Spørg: "Nogen andre?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
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1.  Respondent 

2.  Ægtefælle eller partner 

3.  Forældre 

4.  Barn 

5.  Andet husstandsmedlem 

6.  Andet familiemedlem uden for husstanden 

7.  Nabo, ven eller kollega 

8.  Plejer / omsorgsperson 

97. Andet 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 
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Er du eller nogen tæt på dig blevet testet for Coronavirus, hvor testen viste et positivt resultat, 
dvs. at personen fik konstateret Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC005 

Hvem blev testet positiv? Fortæl mig venligst deres forhold til dig.  
 
IWER: Vælg alle de svar, der gælder, og indsæt antallet af personer i boksen til højre.  
IWER: Spørg: "Nogen andre?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Ægtefælle eller partner 

3.  Forældre 

4.  Barn 

5.  Andet husstandsmedlem 

6.  Andet familiemedlem uden for husstanden 

7.  Nabo, ven eller kollega 

8.  Plejer / omsorgsperson 

97. Andet 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 
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Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Er du eller nogen tæt på dig blevet testet for Coronavirus, hvor resultatet var negativt, dvs. at 
personen ikke havde Coronavirus eller var blevet rask igen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC008 

Hvem blev testet negativ? Fortæl mig venligst deres forhold til dig.   
 
IWER: Vælg alle de svar, der gælder, og indsæt antallet af personer i boksen til højre.  
IWER: Spørg: "Nogen andre?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Ægtefælle eller partner 

3.  Forældre 

4.  Barn 

5.  Andet husstandsmedlem 

6.  Andet familiemedlem uden for husstanden 
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7.  Nabo, ven eller kollega 

8.  Plejer / omsorgsperson 

97. Andet 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Har du eller nogen tæt på dig været indlagt på hospitalet grundet smitte med Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC011 

Hvem blev indlagt? Fortæl mig venligst deres forhold til dig.   
 
IWER: Vælg alle de svar, der gælder og indsæt antallet af personer i boksen til højre.   
IWER: Spørg: "Nogen andre?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Ægtefælle eller partner 

3.  Forældre 

4.  Barn 

5.  Andet husstandsmedlem 

6.  Andet familiemedlem uden for husstanden 

7.  Nabo, ven eller kollega 

8.  Plejer / omsorgsperson 

97. Andet 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 
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CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Er nogen tæt på dig død på grund af smitte med Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC014 

Det er jeg meget ked af at høre. Vil du fortælle mig, hvem det var?  
 
IWER: Vælg alle de svar, der gælder, og indsæt antallet af personer i boksen til højre.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Ægtefælle eller partner 

3.  Forældre 

4.  Barn 

5.  Andet medlem af husstanden 

6.  Andet familiemedlem uden for husstanden 

7.  Nabo, ven eller kollega 

8.  Plejer / omsorgsperson 

97. Anden 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 



19 
 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Nu har vi nogle spørgsmål vedrørende dine lægebesøg og brug af sundhedssystemet siden 
udbruddet af Coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

Siden udbruddet af Coronavirus, har du da fravalgt nogen former for behandling, fordi du var 
bange for at blive smittet med Coronavirus? 
 
IWER: Inkludér venligst alle former for behandling med sundhedsprofessionelle såsom 
praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter mm.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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Page 47 

CAQ006_ 

Hvilken slags behandling har du fravalgt? Svar venligst ja eller nej. Har du fravalgt...  
 
IWER: LÆS HØJT  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Undersøgelse hos praktiserende læge? 
CAQ006_2 Undersøgelse hos en speciallæge, inklusiv tandlæge? 
CAQ006_3 En planlagt behandling, inklusiv en operation? 
CAQ006_4 Fysioterapi, psykoterapi, rehabilitering? 
CAQ006_97 Anden slags behandling? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAQ010_ 

Havde du en planlagt aftale med en læge eller en anden sundhedsprofessionel, som lægen eller 
behandlingsstedet valgte at udskyde på grund af Corona?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ011_ 

Hvilken slags behandling blev udskudt? Svar venligst ja eller nej:  
 
IWER: LÆS HØJT  
  
Question type: Table 
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Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Undersøgelse hos praktiserende læge? 
CAQ011_2 Undersøgelse hos en speciallæge, inklusiv tandlæge? 
CAQ011_3 En planlagt behandling, inklusiv en operation? 
CAQ011_4 Fysioterapi, psykoterapi, rehabilitering? 
CAQ011_97 Anden slags behandling? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 

 
Page 50 

CAQ015_ 

Har du bedt om en tid til behandling efter udbruddet af Coronavirus og fået afslag?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ016_ 

Hvilke type behandling fik du afslag på? Svar venligst ja eller nej. Fik du afslag på...  
 
IWER: LÆS HØJT  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Undersøgelse hos en praktiserende læge? 
CAQ016_2 Undersøgelse hos en speciallæge, inklusiv tandlæge? 
CAQ016_3 En planlagt behandling, inklusiv en operation? 
CAQ016_4 Fysioterapi, psykoterapi, rehabilitering? 
CAQ016_97 Anden slags behandling? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 
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-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAQ025_ 

Har du være behandlet på et hospital efter udbruddet af Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ027_ 

Hvor tilfreds var du med den behandling, du modtog? Meget tilfreds, i nogen grad tilfreds, i 
nogen grad utilfreds eller meget utilfreds?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Meget tilfreds 

2. I nogen grad tilfreds 

3. I nogen grad utilfreds 

4. Meget utilfreds 
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CAQ028 

Hvorfor var du utilfreds?  
 
IWER: Lad IP nævne alle årsager og tjek de relevante af.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Lang ventetid 

2.  For mange mennesker 

3.  Lægen og sygeplejerskerne havde ikke tid til mig 

4.  Mangel på udstyr og forsyninger 
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5.  Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod smitte 

97. Andet 
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CAQ020_ 

Har du efter udbruddet af Corona opsøgt en praktiserende læge eller andet behandlingstilbud 
udenfor hospitalet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ021_ 

Var det relateret til Corona?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 

 
Page 57 

CAQ022_ 

Hvor tilfreds var du med den behandling, du modtog? Meget tilfreds, i nogen grad tilfreds, i 
nogen grad utilfreds, meget utilfreds?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Meget tilfreds 

2. I nogen grad tilfreds 

3. I nogen grad utilfreds 

4. Meget utilfreds 
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CAQ023 

Hvorfor var du utilfreds?  
 
IWER: Lad IP nævne alle årsager og tjek de relevante af.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Lang ventetid 

2.  For mange mennesker 

3.  Lægen og sygeplejerskerne havde ikke tid til mig 

4.  Mangel på udstyr og forsyninger 

5.  Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod smitte 

97. Andet 
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CAW001_ 

Nu vil det handle om de økonomiske konsekvenser af Coronakrisen, først din arbejdssituation.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

Da Coronavirus først brød ud, var du da ansat eller selvstændig, inklusiv arbejde i 
familievirksomhed?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW002_ 

Har du grundet Coronavirus mistet dit arbejde, blevet fyret eller været nødsaget til at lukke din 
virksomhed/forretning?  
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IWER: Lukning af virksomhed kan både være midlertidig og permanent.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW003_ 

Hvor lang tid har du været arbejdsløs, uden arbejde eller været nødt til at lukke din 
virksomhed/forretning?  
 
IWER: Antal uger.  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

Siden udbruddet af Coronavirus har nogle folk arbejdet hjemmefra, nogle fra deres sædvanlige 
arbejdsplads uden for hjemmet og andre begge steder. Hvordan vil du beskrive din situation?  
 
IWER: Hvis IP blev arbejdsløs, fyret eller var nødsaget til at lukke sin virksomhed efter 
udbruddet, skal personen tænke på den resterende tid, hvor han eller hun arbejdede under 
udbruddet. "Ingen af disse" betyder, at IP slet ikke arbejdede overhovedet, hverken på sin 
sædvanlige arbejdsplads eller hjemme.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Arbejdede kun hjemmefra 

2. Arbejdede fra den sædvanlige arbejdsplads 

3. Arbejdede både hjemmefra og fra den sædvanlige arbejdsplads 

4. Ingen af disse 
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CAW012_ 

Lærte du nye computerfærdigheder?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 

9. Arbejder uden computer 
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CAW013_ 

Var din internetforbindelse tilstrækkelig? Svar venligst ja eller nej:  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 

9. Arbejder uden internet 
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CAW016_ 

Tilbød din arbejdsplads nogle beskyttelsesmidler såsom mundbind, handsker, afskærmning, 
desinficerende væsker?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW017_ 

Hvor sikker følte du dig helbredsmæssigt på din arbejdsplads? Var du meget sikker, i nogen grad 
sikker, i nogen grad usikker, meget usikker?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Meget sikker 

2. I nogen grad sikker 
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3. I nogen grad usikker 

4. Meget usikker 

 
Page 68 

CAW020_ 

Hvor mange timer om ugen arbejdede du sædvanligvis før udbruddet af Coronavirus? Inkludér 
venligst overtid.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

Har du reduceret din arbejdstid efter udbruddet af Coronavirus?  
 
IWER: Hvis IP blev arbejdsløs, fyret eller var nødt til at lukke sin virksomhed/forretning, er 
svaret "ja".  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW022_ 

Hvad var det mindste antal timer, du har arbejdet i en enkelt uge?  
 
IWER: Hvis IP blev arbejdsløs, fyret eller nødt til at lukke sin virksomhed/forretning, er svaret 
"0" timer.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Hvornår var det?  
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Answer type: Integer 

CAW023_2 

I hvilken uge af måneden var det?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Har du øget din arbejdstid siden udbruddet med Coronavirus? Inkludér venligst overarbejdstid.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW025_ 

Hvad var det højeste antal timer i en enkelt uge?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Hvornår var det?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

I hvilken uge af måneden var det?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

IWER: Interviewer du den første respondent i denne husstand?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAE002_ 

Nu vil jeg bede dig om at sammenligne din husstands økonomiske situation før og efter 
udbruddet af Coronavirus.  
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 

Hvor stor var husstandens samlede indkomst efter skat og bidrag i en gennemsnitlig måned før 
Coronavirus brød ud?  
 
IWER: Indtast et beløb i kroner.  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Modtog du eller et andet husstandsmedlem nogen ekstra økonomisk støtte på grund af udbruddet 
af Coronavirus fra din arbejdsgiver, staten, familiemedlemmer, venner og/eller andre? 
 
IWER: Hvis IP modtog dagpenge før Coronavirus betragtes det IKKE som "ekstra økonomsik 
støtte". Men mistede IP sit job grundet Coronavirus og dermed begyndte at modtage dagpenge, 
skal der svares "ja" til dette spørgsmål.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 
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5. Nej 
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CAE004 

Fra hvem fik du denne økonomiske støtte?  
 
IWER: Vælg alle relevante svar.  
IWER: Spørg: "Andre"?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Arbejdsgiver 

2.  Staten 

3.  Familiemedlemmer 

4.  Venner 

97. Andre 
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CAE005_ 

Hvad var din husstands samlede laveste månedlige indkomst efter skat og bidrag men inklusiv 
finansiel støtte, som du har modtaget, siden udbruddet af Coronavirus?  
 
IWER: Indtast et beløb i kroner.  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Hvis du tænker på din husstands samlede månedlige indkomst siden udbruddet af Coronavirus, 
vil du så sige, at din husstand er i stand til at få pengene til at slå til med store vanskelighed, med 
nogen vanskelighed, forholdsvis nemt eller nemt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Med stor vanskelighed 

2. Med nogen vanskelighed 

3. Forholdsvis nemt 
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4. Nemt 
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CAE011_ 

Efter udbuddet af Coronavirus har du da været nødt til at udskyde regelmæssige betalinger såsom 
husleje, boliglån eller andre lån eller regninger for forbrug (el, vand mm.)?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAE012_ 

Efter udbruddet af Coronavirus har du da været nødt til at bruge af din opsparing for at dække 
dag-til-dag udgifter?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS001_ 

Nu vil jeg gerne høre lidt omkring, hvor ofte og hvilken type kontakt du har med familie og 
venner, som ikke er en del af din husstand.  
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

Siden udbruddet af Coronavirus hvor ofte har du haft personlig kontakt, altså ansigt til ansigt, 
med følgende personer, som ikke er en del af din husstand? Var det dagligt, flere gange om ugen, 
omtrent en gang om ugen, mindre ofte eller aldrig?  
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IWER: Læs hvert forhold højt og vælg det relevante svar.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Egne børn: 
CAS003_2 Egne forældre: 
CAS003_3 Andre familiemedlemmer: 
CAS003_4 Andre ikke-familiemedlemmer såsom naboer, venner eller kollegaer: 
Categories: 
1.  Dagligt 

2.  Flere gange om ugen 

3.  Omtrent en gang om ugen 

4.  Mindre ofte 

5.  Aldrig 

99. Ikke relevant 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAS004_ 

Siden udbruddet med Coronavirus, hvor ofte har du haft kontakt via telefon, email eller på anden 
elektronisk vis med personer uden for dit hjem? (Var det dagligt, flere gange om ugen, omtrent 
en gang om ugen, mindre ofte eller aldrig?)   
 
IWER: Læs hvert forhold højt og vælg det relevante svar.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Egne børn: 
CAS004_2 Egne forældre: 
CAS004_3 Andre familiemedlemmer: 
CAS004_4 Andre ikke-familiemedlemmer såsom naboer, venner eller kollegaer: 
Categories: 
1.  Dagligt 

2.  Flere gange om ugen 

3.  Omtrent en gang om ugen 

4.  Mindre ofte 

5.  Aldrig 
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99. Ikke relevant 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAS010_ 

Siden udbruddet med Coronavirus har du da hjulpet andre uden for husstanden med at skaffe 
nødvendigheder såsom mad, medicin eller ting til akut vedligeholdelse i huset?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS011_ 

Sammenlignet med før udbruddet af Coronavirus, hvor ofte har du hjulpet følgende personer 
uden for dit hjem med at skaffe det mest nødvendige: mindre ofte, omtrent det samme eller 
oftere?  
 
IWER: Læs hvert forhold højt og vælg det passende svar.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Egne børn: 
CAS011_2 Egne forældre: 
CAS011_3 Andre familiemedlemmer: 
CAS011_4 Andre ikke-familiemedlemmer såsom naboer, venner eller kollegaer: 
Categories: 
1.  Mindre ofte 

2.  Omtrent det samme 

3.  Oftere 

99. Ikke relevant 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAS012_ 

Siden udbruddet med Coronavirus, har du da sørget for personlig pleje til personer uden for dit 
hjem?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS013_ 

Hvor ofte sørgede du for personlig pleje til følgende personer uden for dit hjem sammenlignet 
med før udbruddet af Coronavirus: Mindre ofte, omtrent det samme eller oftere?  
 
IWER: Læs hvert forhold højt og vælg det relevant svar.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Egne børn: 
CAS013_2 Egne forældre 
CAS013_3 Andre familiemedlemmer: 
CAS013_4 Andre ikke-familiemedlemmer såsom naboer, venner eller kollegaer: 
Categories: 
1.  Mindre ofte 

2.  Omtrent det samme 

3.  Oftere 

99. Ikke relevant 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAS015_ 

Siden udbruddet med Coronavirus har du da deltaget i frivilligt eller velgørenhedsarbejde?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 
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5. Nej 
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CAS016_ 

Var det mindre ofte, omtrent det samme eller oftere end det frivillige arbejde, du lavede før 
udbruddet med Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mindre ofte 

2. Omtrent det samme 

3. Oftere 
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CAS020_ 

Siden udbruddet af Coronavirus, har du da fået hjælp af andre til at skaffe det mest nødvendige, 
såsom mad, medicin eller ting til akut vedligeholdelse af hjemmet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS021_ 

Hvor ofte fik du hjælp fra personer uden for dit hjem til at skaffe det mest nødvendige 
sammenlignet med før Coronavirus udbruddet? Mindre ofte, omtrent det samme eller oftere?  
 
IWER: Læs hvert forhold højt og vælg det passende svar.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Egne børn: 
CAS021_2 Egne forældre: 
CAS021_3 Andre familiemedlemmer: 
CAS021_4 Andre ikke-familiemedlemmer såsom naboer, venner eller kollegaer: 
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Categories: 
1.  Mindre ofte 

2.  Omtrent det samme 

3.  Oftere 

99. Ikke relevant 

-1. Ved ikke 

-2. Nægter 
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CAS025_ 

Modtog du regelmæssig hjemmehjælp før udbruddet af Coronavirus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS026_ 

Siden udbruddet af Coronavirus, har du da oplevet flere problemer med at få den hjemmehjælp, 
som du har behov for?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS027 

Hvilke problemer var det?  
 
IWER: Lad IP nævne alle gældende problemer og vælg alle de svar, som er relevante.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Jeg skulle betale mere for at få den hjælp, som jeg har behov for. 
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2. Plejepersonerne/personalet kunne ikke komme hjem til mig 

3. Andre problemer 
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CAS028_ 

Brugte de personer, som tog sig af dig, beskyttelsesmidler såsom mundbind eller handsker?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

99. Intet plejepersonale har besøgt mig siden udbruddet af Coronavirus. 
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CAF001_ 

Nu kommer vi til afslutningen på dette interview. Der har været mange spørgsmål omkring en 
svær tid. Men selv i svære perioder, kan der ske gode ting i livet. Hvad har været din mest 
opløftende oplevelse siden udbruddet af Coronavirus? Med andre ord, noget som har givet 
anledning til håb eller glæde?  
 
IWER: LÆS IKKE HØJT. Lad IP svare og vælg det relevante svar.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nævnte noget med det samme 

2. Tøvende med at nævne noget 

3. Nævnte ikke noget 
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CAF002_ 

Til sidst; hvad ser du mest frem til at kunne gøre så snart Coronavirussen aftager?  
 
IWER: LÆS IKKE DETTE HØJT. Lad IP svare spontant og vælg det svar svar, som passer.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nævnte noget med det samme 
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2. Tøvende med at nævne noget 

3. Nævnte ikke noget 
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CAF003_ 

Mange tak for din venlige deltagelse. Pas på dig selv!  
  
Answer type: None 
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CAF004_ 

IWER: Skriv venligst alle de bemærkninger angående dette interview, som du vil dele med os.  
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

IWER CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Kun respondenten 

2. Respondenten og proxy 

3. Kun proxy 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
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   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
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   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
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      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
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   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


