
Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 

IF SKIP_INTROSide  = 0

ENDIF

CoverscreenWizardNursingHomeSide

IWER: Afholdes dette interview i en privat husstand eller på plejehjem? 
Et plejehjem eller plejecenter skal kunne tilbyde følgende serviceydelser til beboerne: udlevering af medicin, personlig
assistance døgnet rundt og overvågning (ikke nødvendigvis en sygeplejerske) samt værelse og måltider.
1. Privat husstand
2. Plejehjem

Ved tidligere interviews har vi spurgt om Deres husstandsforhold. For at forkorte dagens interview,
vil jeg henvise til disse svar i stedet for at spørge om det hele én gang til. Er det i orden med
Dem?
1 Ja
2 Nej

CoverscreenWizardIntroSide 
I ^FL_MONTH ^FL_YEAR har Deres husstand deltaget i en undersøgelse, der kaldes 50+ i Europa. Som De ved, er vi i denne
undersøgelse interesserede i at høre om vigtige aspekter af menneskers liv, f.eks. om deres helbred, økonomi og familieforhold.
Derfor geninterviewer vi de personer, der ligesom De deltog i den sidste undersøgelse.
Vi er især interesserede i at vide, hvordan mennesker klarer sig, når de flytter på plejehjem. 
Dette interview er frivilligt og fortroligt. Hvis vi kommer til et spørgsmål, De ikke ønsker at besvare, skal De bare sige det til
mig, og så vil jeg gå videre til næste spørgsmål. De svar, De giver, er fortrolige og vil kun blive brugt til videnskabelige formål.
Før vi begynder på interviewet, skal jeg stille nogle spørgsmål om hvert medlem af husstanden, så som navn, køn og
fødselsdato. Lad os begynde med Dem.

1. Fortsæt 

CVRespondentSelectSide
Hvad er Deres navn?

Vælg den person, der bekræfter oplysningerne i Coverscreen, eller, hvis denne person ikke eksisterer i systemet, indtast da
hans eller hendes navn. Efternavnet er valgfrit.

1. [{name of respondent}] [{number of respondents not checked}]. [{name of respondent}] [{number of respondents not
checked+1}].
En anden, nemlig  _______ (Fornavn)    ________ (Efternavn (valgfrit))

Pop up:
Bemærk venligst
Før du fortsætter skal du sammen med IP kontrollere, om de øvrige husstandsmedlemmer på
(^FL_MEMBERS), bor eller har boet i denne husstand. 

Hvis ingen af disse personer har boet her, har du formodentlig valgt en forkert husstand. Hvis det
er tlfældet skal du ikke fortsætte.

LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF PRELOADED HOUSEHOLD MEMBERS

IntroSide
Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs spørgsmålsteksten højt for IP.

Den tekst, der er skrevet med fed og starter med 'IWER' giver ekstra oplysninger til dig til præcisering af teksten. Den kan
også give nogle fingerpeg, hvis du ikke forstår betydningen af et spørgsmål.

Klik på Næste for at starte guiden.
1. Fortsæt

IF SelectRespondent IN PreloadedRespondents

CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:IS_LIVING
[IF SelectRespondent=CVRespondent {“Do you”} ELSE {“Does” RespondentFirstName} ENDIF] (still) live in this household?



1. Ja
5. Nej

6. Er flyttet herfra
7. Har aldrig boet her
[IF NOT(SelectRespondent=CVRespondent) {8. Er død} ]

CHK: (confirmLiving = 6 AND NobodyElseInHousehold) “ "[Ingen af de oprindelige husstandsmedlemmer bor længere på
denne adresse I tilfælde af at alle er flyttet til en anden adresse/andre adresser, flyt da først husstanden til en ny adresse,
inden start af Coverscreen Hvis alle husstandsmedlemmer er døde, annuller da coverscreen interviewet og anvend
kontaktkode 301 - 'Afgået ved døden' for hele husstanden]"

CHK: (confirmLiving = 7 AND NobodyElseInHousehold) "[Ingen af de kendte husstandsmedlemmer bor her. Du er måske
ikke på den rigtige adresse. Afslut denne coverscreen og kontakt SFI.]"

IF (SelectRespondent.IsDeceased)

ENDIF
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:NAME
Er Deres navn stavet korrekt? (^FL_NAME / ^FL_LASTNAME)
IWER: Hvis navnet er stavet forkert, kan du rette det hér. Efternavnet er valgfrit.
1. Ja, navnet er rigtigt
5. Nej, navnet staves anderledes __________ (Fornavn)  ______________ (Efternavn (valgfrit))

CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:GENDER
(Bemærk)
Notér IP's køn på grundlag af observation (spørg hvis i tvivl).
1. Mand
2. Kvinde
3. Ved ikke / vil ikke deltage

IF NOT (SelectRespondent=CVRespondent)

ENDIF

IWER: Bekræft venligst at ^FL_NAME er IP's ^FL_RELATION

CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:BIRTH
Du blev født ^FL_NAME ^FL_VERB i ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Er det korrekt?
IWER: Hvis fødselsmåned og/eller -år er forkert, kan du indsætte den rigtige fødselsmåned og -år. Hvis IP nægter at svare,
giv da din egen vurdering af IP's alder. Hvis det er umuligt, vælg da 'Ved ikke/nægter'.
1. Ja, fødselsmåned og -år er begge rigtige.
5. Nej, fødselsmåned og -år passer ikke.

Fødselsmåneden er [{Monthselectbox}]

CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:SORRY
Det gør mig ondt at høre, at ^FL_NAME er afgået ved døden. 

Jeg skal stille nogle få spørgsmål om ^FL_NAME for at sikre mig, at vi har de rigtige oplysninger om afdøde. 
1. Fortsæt 

CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:RELATION_TO_CV_R
Se på kort 1. Hvad var ^FL_HIS_HER forhold til Dem?
Dette spørgsmål går på samlivsforholdet, ikke det juridiske forhold. Med "svigerforælder" mener vi forældrene til
en samlevende partner, andre svigerforældre (f.eks. svigerforældre til tidligere partnere) skal kodes som "andre
familiemedlemmer".
1. Ægtefælle
2. Samlevende 
3. Barn
4. svigerbarn
5. forælder
6. svigerforælder
7. søster/bror
8. barnebarn
9. Andet familiemedlem (specificer) _____________
10. Andet ikke-familiemedlem (specificer) _____________
11. Eks-ægtefælle/eks-partner



Fødselsåret er ____________

9. Ved ikke / vil ikke deltage

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
I hvilken måned og hvilket år flyttede ^FL_NAME herfra?
Måned        [{Monthselectbox}]
År           ___________

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
Må jeg have lov til at spørge, hvorfor ^FL_NAME har forladt husstanden? Var det fordi...
Interviewer: Læs mulighederne herunder højt

(et plejehjem giver alle de følgende ydelser til sine beboere: udlevering af medicin, personlig assistance døgnet
rundt og overvågning (ikke nødvendigvis en sygeplejerske) samt værelse og måltider).
1. Forbindelsen med et medlem af husstanden er afsluttet
2. ^FL_NAME er flyttet på plejehjem
3. Af en anden grund

IF (Interview in nursinghome)
CoverscreenWizardNursingHomeOthersSide
Jeg ved, at dette kan være svært at tale om. Er nogle af dem, der var medlem af din husstand i ^FL_MONTH ^FL_YEAR
afgået ved døden?
IWER: Hvis ingen medlemmer af den tidligere husstand nævnes, vælges kode 5.
1. Ja, nogen fra husstanden i ^FL_MONTH ^FL_YEAR er afgået ved døden.
[ {list of other members in household} ]
5. Nej, ingen der var medlem af husstanden i ^FL_MONTH ^FL_YEAR er afgået ved døden
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF OTHER DIED RESPONDENTS
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:SORRY
Det gør mig ondt at høre, at ^FL_NAME er afgået ved døden. 

Jeg skal stille nogle få spørgsmål om ^FL_NAME for at sikre mig, at vi har de rigtige oplysninger om afdøde.
1. Fortsæt
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:NAME
Er navnet på ^FL_NAME / ^FL_LASTNAME stavet rigtigt?
IWER: Hvis navnet er stavet forkert, kan du rette det hér. Efternavnet er valgfrit.
1. Ja, navnet er rigtigt
5. Nej, navnet staves anderledes __________ (Fornavn)  ______________ (Efternavn (valgfrit))
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:GENDER
Is [{first name of deceased respondent}] male?
Notér IP's køn på grundlag af observation (spørg hvis i tvivl).
1. Mand
2. Kvinde
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:RELATION_TO_CV_R
Se på kort 1. Hvad var ^FL_HIS_HER forhold til Dem?
Dette spørgsmål går på samlivsforholdet, ikke det juridiske forhold. Med "svigerforælder" mener vi forældrene til
en samlevende partner, andre svigerforældre (f.eks. svigerforældre til tidligere partnere) skal kodes som "andre
familiemedlemmer".
1. Ægtefælle
2. Samlevende 
3. Barn
4. svigerbarn
5. forælder
6. svigerforælder
7. søster/bror
8. barnebarn
9. Andet familiemedlem (specificer) _____________
10. Andet ikke-familiemedlem (specificer) _____________
11. Eks-ægtefælle/eks-partner

Pop up
IWER: Bekræft venligst at ^FL_NAME er IP's ^FL_RELATION



ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER NEW RESPONDENTS

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (SelectRespondent.IsDeceased)

ENDIF

ENDLOOP
STOP ASKING OTHER RESPONDENTS

CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:BIRTH
^FL_NAME ^FL_VERB i ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Er det korrekt?
1. Ja, fødselsmåned og -år er begge rigtige.
5. Nej, fødselsmåned og -år passer ikke.

Fødselsmåneden er [{Monthselectbox}]
Fødselsåret er ____________

9. Ved ikke / vil ikke deltage
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:WHEN_DECEASED
Hvornår døde ^FL_NAME? Kan De fortælle mig måned og år?
Måned        [{Monthselectbox}]
År           ___________

CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:WHEN_DECEASED
Hvornår døde ^FL_NAME? Kan De fortælle mig måned og år?
Måned        [{Monthselectbox}]
År           ___________

CVRespondentLivesHereSide
Bor De i denne husstand?
En husstand består af alle personer 
- der bor i den samme bolig (bruger den samme indgangsdør) og 
- som har et fælles husholdningsbudget eller plejer at spise deres måltider sammen. 

undtagelser: 
Logerende (personer, der bor til leje eller fremleje) regnes ikke som medlemmer af husstanden, selv om de af og til
spiser sammen med deres husvært. Børn, der bor sammen med deres forældre på forældrenes adresse, eller
forældre, der bor sammen med deres børn på børnenes adresse, regnes som medlemmer af husstanden, uanset om
de har et fælles madbudget eller ej. 
Midlertidigt fraværende familiemedlemmer skal betragtes som husstandsmedlemmer hvis de ikke har nogen anden
primær bolig, har bevaret økonomiske bånd med husstanden og deres fravær er ikke længere end 1 år.
1. Ja
5. Nej (proxy)
CHK: (StillInHousehold = 5) "[Gå tilbage til det foregående spørgsmål og vælg en person, der bor i husstanden. Proxyen
skal besvare spørgsmålene i Coverscreen, som om proxyen var den udvalgte person.]"
CoverscreenWizardNewCVRespondentSide
Kan De give mig Deres personlige oplysninger?
IWER: Spørg om navn, fødselsmåned og -år samt køn
Name:_____________ (Fornavn)   ______________ (Efternavn (valgfrit))
Fødselsmåned [{Monthselectbox}]
Fødselsår _____________
Gender
1. Mand
2. Kvinde
CoverscreenWizardNewMembersSide
I hvilken måned og hvilket år flyttede De ind i denne husstand?
Måned [{Monthselectbox}]
År ___________

CoverscreenWizardNewMembersSide
Bor der andre i denne husstand?
En husstand består af alle personer 
- der bor i den samme bolig (bruger den samme indgangsdør) og 
- som har et fælles husholdningsbudget eller plejer at spise deres måltider sammen. 

undtagelser: 
Logerende (personer, der bor til leje eller fremleje) regnes ikke som medlemmer af husstanden, selv om de af og til
spiser sammen med deres husvært. Børn, der bor sammen med deres forældre på forældrenes adresse, eller



ENDLOOP

Pop up
IWER: Bekræft venligst at ^FL_NAME er IP's ^FL_RELATION

SummarySide

forældre, der bor sammen med deres børn på børnenes adresse, regnes som medlemmer af husstanden, uanset om
de har et fælles madbudget eller ej. 
Midlertidigt fraværende familiemedlemmer skal betragtes som husstandsmedlemmer hvis de ikke har nogen anden
primær bolig, har bevaret økonomiske bånd med husstanden og deres fravær er ikke længere end 1 år.
1. Ja, der er flere (nye) medlemmer af husstanden
5. Nej, der er ikke flere (nye) medlemmer af husstanden

If  CoverscreenWizardRespondentConfirmationSide:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
Er ^FL_NAME flyttet herfra siden vores sidste besøg. Kender De ^FL_HIS_HER adresse?
IWER: Prøv at få flest mulige adresseoplysninger. Hvis en adresse er ukendt, eller kun delvis kendt, noteres de
oplysninger, du kan få.
Gade/Vej + nr.  ________________           _________
Postnr. + by    _______       ______________________
Tlf. ____________     _______________

IF NewMember = 1

END IF

CoverscreenWizardNewMembersSide
Kan De oplyse mig om denne persons navn, fødselsmåned og -år?
Name: ______________ (Fornavn)   ______________ (Efternavn (valgfrit))
Fødselsmåned        [{Monthselectbox}]
Fødselsår           _____________
Køn
1. Mand
2. Kvinde
CoverscreenWizardNewMembersSide
I hvilken måned og hvilket år flyttede De ind i denne husstand?
Måned       [{Monthselectbox}]
År          ___________
CoverscreenWizardNewMembersSide 
Se på kort 1. Hvad var ^FL_HIS_HER forhold til Dem?
Dette spørgsmål går på samlivsforholdet, ikke det juridiske forhold. Med "svigerforælder" mener vi forældrene til en
samlevende partner, andre svigerforældre (f.eks. svigerforældre til tidligere partnere) skal kodes som "andre
familiemedlemmer".
1. Ægtefælle
2. Samlevende 
3. Barn
4. svigerbarn
5. forælder
6. svigerforælder
7. søster/bror
8. barnebarn
9. Andet familiemedlem (specificer) _____________
10. Andet ikke-familiemedlem (specificer) _____________
11. Eks-ægtefælle/eks-partner
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