
 

KORT  1 

 

1. Ægtefælle 
2. Samlevende 
3.  Barn 
4. Svigerbarn 
5. Forælder/Forældre 
6. Svigerforælder/Svigerforældre 
7. Bror eller søster 
8. Barnebarn 
9. Andet familiemedlem (specificér) 
10. Anden ikke-familiemedlem (specificér) 
11. Ex-ægtefælle/Ex-partner 
 
  



 

KORT  2 

 
1. 7. klasse eller kortere 
2. 8. klasse 
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen 
4. 10. klasse, realeksamen 
5. Studentereksamen eller HF 
6. Højere Handelseksamen (HH,HG,HHX) 

eller højere teknisk eksamen (HTX) 
95. Endnu ingen skoleuddannelse eller  

går stadig i skole 
96. Ingen 
97. Anden skole (også skole i udlandet) 
  



 

KORT  3 

 

1. Specialarbejderuddannelse 
2. Lærlinge-, elev- eller EFG-uddannelse 
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 

måneders varighed 
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år) 
5. Mellemlang videregående uddannelse 

(under 3 år) 
6. Lang videregående uddannelse  

(over 4 år) 
95. Er stadig under videregående uddannelse 

eller faglig erhvervsuddannelse 
96. Ingen 
97. Anden erhvervsuddannelse  

(også i udlandet) 
  



 
 

KORT  4 
 
 

1. Gift og bor sammen med ægtefælle 
2. Registreret partnerskab 
3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle 
4. Har aldrig været gift 
5. Fraskilt 
6. Enke/enkemand 

 
 

  



 

KORT  5 

 

1. I samme husstand 
2. I samme bygning 
3. Mindre end 1 km væk 
4. Mellem 1 og 5 km væk 
5. Mellem 5 og 25 km væk 
6. Mellem 25 og 100 km væk 
7. Mellem 100 og 500 km væk 
8. Mere end 500 km væk 

  



 

KORT  6 

 

1. Fuldtidsansat 
2. Deltidsansat 
3. Selvstændig eller arbejder i eget 

familiefirma 
4. Arbejdsløs 
5. I lære/under omskoling/under uddannelse 
6. På barsels- eller forældreorlov 
7. På pension, efterløn eller overgangsydelse 
8. På førtidspension  

(er kronisk syg eller handicappet) 
9. Passer hjem eller familie 
97. Andet 

  



 

KORT  7 

1. Et hjerteanfald inkl. blodprop i hjertet eller i 
kranspulsåre, eller andet hjerteproblem, inkl. 
hjertesvigt (vand i lungerne) 

2. For højt blodtryk 
3. For højt kolesteroltal 
4. Et slagtilfælde, blodprop i hjernen eller 

hjerneblødning 
5. Sukkersyge/diabetes 
6. En kronisk lungesygdom, som fx kronisk 

bronkitis, emfysem eller rygerlunger 
8. Gigt, inkl. slidgigt eller leddegigt 
10. Kræft eller ondartet knude, inkl. leukæmi eller 

lymfekræft. Godartet hudkræft tælles ikke med 
11. Mavesår eller sår på tolvfingertarmen 
12. Parkinsons syge eller rystelammelse 
13. Grå stær 
14. Hoftebrud eller lårbensbrud 
15. Andre knoglebrud 
16. Alzheimer's eller anden demens sygdom 
96. Ingen 
97. Andre tilstande, der ikke er nævnt  



 
KORT  8 

 
1. Rygsmerter, knæsmerter, hoftesmerter eller 

andre ledsmerter 
2. Hjerteproblemer eller angina pectoris, 

brystsmerter ved anstrengelse 
3. Forpustethed, kortåndethed, svært ved at få 

vejret 
4. Vedvarende hoste 
5. Hævede ben 
6. Søvnproblemer 
7. Fald episoder 
8. Bekymring for at falde 
9. Svimmelhed, besvimelser eller kortvarig 

bevidstløshed 
10. Mave- eller fordøjelsesproblemer, inkl. hård 

mave, luft, diarré 
11. Inkontinens eller ufrivillig vandladning 
12. Træthed eller svagelighed 
96. Ingen 
97. Andre symptomer, som ikke er nævnt 

  



 
KORT  9 

 
1. Medicin mod højt kolesterol 
2. Medicin mod højt blodtryk 
3. Medicin mod sygdom i kranspulsårer eller 

sygdom i hjernen 
4. Medicin mod andre hjertesygdomme 
5. Medicin mod astma 
6. Medicin mod diabetes/sukkersyge 
7. Medicin mod ledsmerter 
8. Medicin mod anden smerte  

(fx hovedpine, rygsmerter osv.) 
9. Medicin mod søvnproblemer 
10. Medicin mod angst eller depression 
11. Medicin mod knogleskørhed, hormonpræparat 
12. Medicin mod knogleskørhed, ikke 

hormonpræparater 
13. Medicin mod mavesyre 
14. Medicin mod kronisk bronkitis 
96. Ingen 
97. Anden endnu ikke nævnt medicin  

(skriv i CTRL+M) 
  



 

KORT  10 

1. At gå 100 meter 
2. At sidde ned i ca. 2 timer 
3. At rejse sig fra en stol efter at have siddet i 

lang tid 
4. At gå ad trapper flere etager uden at holde 

hvil 
5. At gå på trapper én etage (et trappeløb) uden 

at holde hvil 
6. At bøje forover, at knæle eller at sidde på 

hug 
7. At række eller strække Deres arme over 

skulderniveau 
8. At trække eller skubbe store ting såsom en 

dagligstuestol 
9. At løfte eller bære noget, der vejer mere end 

5 kg., som fx en tung pose købmandsvarer 
10. At samle en lille mønt op fra bordet 
96. Har ingen af disse problemer 
 



 

KORT  11 

1. At tage tøj på, inkl. tage sko og sokker på 
2. At gå igennem et rum/stue 
3. At tage bad eller brusebad 
4. At spise, fx selv at skære maden over 
5. At komme i og ud af sengen 
6. At gå på toilettet inkl. at rejse sig eller at 

sætte sig ned 
7. At bruge et kort for at finde ud af, hvordan 

man skal komme rundt et sted, man ikke 
kender 

8. At tilberede et varmt måltid mad 
9. At gå på indkøb efter dagligvarer eller 

købmandsvarer 
10. At foretage telefonopkald 
11. At tage medicin 
12. At arbejde omkring boligen eller i haven 
13. At tage sig af pengesager såsom at betale 

regninger og holde øje med udgifterne 
96. Ingen af delene 



 

KORT  12 

 

1. Næsten hver dag 
2. 5-6 dage om ugen 
3. 3-4 dage om ugen 
4. 1-2 gange om ugen 
5. 1-2 gange om måneden 
6. Mindre end 1 gang om måneden 
7. Overhovedet ikke i de sidste 3 måneder 
 

 
  



 

KORT  13 

 

1. Dagligt 
2. 3-6 gange om ugen 
3. 2 gange om ugen 
4. 1 gang om ugen 
5. mindre end 1 gang om ugen 
 

 
  



 

KORT  14 

 

1. Speciallæge i hjertesygdomme, 
lungesygdomme, mavesygdomme, diabetes 
eller andre hormonsygdomme 

2. Hudlæge 
3. Neurolog 
4. Øjenlæge 
5. Øre-næse-hals læge 
6. Speciallæge i gigtsygdomme eller fysiurgi 
7. Ortopædkirurg 
8. Almen Kirurg 
9. Psykiater 
10. Gynækolog 
11. Speciallæge i urinvejssygdomme/urologi 
12. Speciallæge i kræftsygdomme/onkologi 
13. Speciallæge i ældremedicin/geriatri 
 

 
  



KORT  15 

1. Ledende embedsmand, chef, direktør, 
bedriftschef 

2. Erhvervsprofessionel, akademiker 
3. Tekniker, assistenter, assistent til 

erhvervsprofessionel 
(typisk mellemlang videregående 
uddannelse, "hjælpeerhverv" til professioner 
under 2) 

4. Funktionær eller kontorassistent, 
kontorarbejde (inkl. med kunder og 
administration) 

5. Servicearbejder, omsorgsmedarbejder, 
butiksassistent, sælger 

6. Erhvervsfisker, landbrug, gartneri og 
skovbrug 

7. Håndværk 
8. Anlægs- eller maskinarbejder (Proces- og 

maskinoperatør, transport og anlæg) 
9. Arbejdsmand eller ufaglært arbejde 
10. Inden for militæret 
 



KORT  16 
 

1. Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri 
2. Råstofudvinding/Minedrift 
3. Fremstillingsvirksomhed/Industriel produktion 
4. El-, gas-, varme- og vandforsyning 
5. Bygge- og anlægsvirksomhed 
6. Handel, engros- og detailhandel; reparationer 

(køretøj, husstands- og personlige varer) 
7. Hotel og restaurationsbranchen 
8. Transport, opbevaring og kommunikation inkl. 

rejsebureauer og post 
9. Pengeinstitut, finansierings- og 

forsikringsvirksomhed 
10. Fast ejendom, udlejning og forretningsservice, 

inkl. IT, konsulentvirksomhed (advokat, 
revisor) 

11. Offentlig administration og forsvar 
12. Undervisning 
13. Social- og sundhedsvæsen 
14. Andre samfundsmæssige aktiviteter (social eller 

personling servicevirksomhed inkl. 
organisationer, forlystelser, kultur m.v.) 

 



 

KORT  18 

1. Pensioneret fra arbejde, på efterløn eller 
delpension 

2. Ansat eller selvstændig (inkl. flexjob, 
skånejob, ulønnet arbejde i 
familieforetagende, medhjælpende 
ægtefælle) 

3. Arbejdsløs, i aktivering og jobsøgende 
4. Førtidspensionist 
5. Hjemmegående 
97. Andet (rentier, lever af egne midler, 

studerende, frivilligt arbejde) 
 

 
  



 

KORT  19 

1. Kunne få udbetalt folkepension 
2. Kunne få udbetalt arbejdsmarkeds- eller 

tjenestemandspension 
3. Kunne få udbetalt private pensioner 
4. Fik mulighed for tidlig pensionering med 

særlig bonus eller incitament, fx efterløn, 
men ikke presset til det 

5. Blev ledig, inkl. efterløn, som man følte sig 
presset til 

6. Eget dårlige helbred 
7. Slægtning eller vens dårlige helbred 
8. For at kunne gå på pension samtidig med 

ægtefælle eller partner 
9. For at kunne tilbringe mere tid med familien 
10. For at nyde livet 
 

 
  



 

KORT  20 

1. En ændring i ansættelsestype (fx fra ansat til 
selvstændig) 

2. En ny arbejdsgiver 
3. En forfremmelse 
4. Flytning af arbejdssted 
5. En ændring af længden for 

kontraktansættelse (fra langtids- til 
korttidskontrakt eller omvendt) 

96. Ingen af ovennævnte 
 

 
  



 

KORT  21 

1. Folkepension eller alderspension 
2. Efterløn eller delpension 
3. Arbejdsløshedsunderstøttelse 
4. Sygedagpenge 
5. Førtidspension 
6. Kontanthjælp 
96. Ingen af disse ydelser 
 

 
  



 

KORT  22 

1. Meget enig 
2. Enig 
3. Uenig 
4. Meget uenig 
 

 
  



 

KORT  23 

1. Folkepension/Alderspension 
2. Anden offentlig pension (ATP, Ældrecheck, 

SP, LD-fond , SUPP/SAP) 
3. Efterløn, delpension eller overgangsydelse 
4. Førtidspension, herunder sygedagpenge 
6. Offentlig arbejdsløshedsunderstøttelse eller 

kontanthjælp 
7. Efterlevelsespension - offentlig enke-

/enkemands pension (også partnere) 
9. Offentlig Krigspension 
96. Ingen af delene 
 

 
  



 

KORT  24 

1. Arbejdsmarkedspension fra Deres sidste 
beskæftigelse 

2. Arbejdsmarkedspension fra et andet job, De 
havde 

3. Arbejdsmarkedspension fra et tredie job, De 
havde 

4. Arbejdsmarkedsrelateret tidlig pensionering 
(ikke sygdom) 

5. Arbejdsmarkedsrelateret førtids- eller 
invalidepension 

6. Arbejdsmarkedspension fra Deres ægtefælle 
eller samlevers job til den længstlevende 

96. Ingen af delene 
 

 
  



 

KORT  25 

1. Regelmæssig udbetaling fra livsforsikring 
2. Deres privat tegnede livrente, ratepension 

eller anden privat pensionsordning 
3. Underholdsbidrag/Hustrubidrag 
4. Regelmæssige udbetalinger fra velgørende 

organisationer/Fonde 
5. Privattegnet plejeforsikring 
96. Ingen af delene 
 

 
  



 

KORT  26 

1. Offentlig folkepension eller alderspension 
2. Offentlig efterløn eller delpension 
3. Offentlig førtidspension 
4. Arbejdsmarkedspension eller 

tjenestemandspension 
5. En særlig tidlig arbejdsmarkeds- eller 

tjenestemandspension normalt begyndende 
før 60-års alderen 

 
 

  



 

KORT  27 

1. fx tage tøj på, gå i (bruse)bad, spise, komme 
ind og ud af sengen, toiletbesøg 

2. fx mindre reparationer i hjemmet, 
havearbejde, transport, indkøb, 
husholdningsopgaver eller hjælp med 
dokumenter, så som at udfylde skemaer, 
eller ordne økonomiske eller juridiske sager 

 
 

  



 

KORT  28 

1. For at dække basale behov 
2. Til køb eller indretning af bolig 
3. Til hjælp til en større udgift (andet end køb 

af bolig) 
4. Til en større familiebegivenhed (fødsel, 

bryllup, eller anden fejring) 
5. Til hjælp ved skilsmisse 
6. Til hjælp ved dødsfald eller sygdom 
7. Som hjælp ved arbejdsløshed 
8. Til videreuddannelse 
9. For at imødekomme lovfæstede forpligtelser 

(fx underholdsbidrag, børnepenge) 
96. Ingen speciel årsag 
97. Anden årsag 
 

 
  



 

KORT  29 

1. af familiemæssige årsager 
2. af arbejdsmæssige årsager 
3. ønskede at flytte til mindre/større/anden 

slags hus eller lejlighed 
4. ønskede at bo i et andet område 
97. anden årsag 
 

 
  



 

KORT  30 

1. Ejer 
2. Andelshaver i privat andelsboligforening 
3. Lejer 
4. Fremlejer 
5. Huslejefrit 
 

 
  



 

KORT  31 

1. Bryder mig ikke om at have med banker at 
gøre 

2. Minimumsbeløb/gebyrerne er for høje 
3. Ubekvemme åbningstider/ingen i nærheden 
4. Har ikke brug for/ønsker ikke at have en 

bankkonto 
5. Har ikke penge nok 
6. Min(e) konto passes af mine børn eller 

anden familie (i eller udenfor husstanden) 
95. Faktisk har jeg/vi en konto 
97. Anden årsag 
 

 
  



 

KORT  32 

1. Gæld på biler eller andre transportmidler 
(varevogne, motorcykler, både osv.) 

2. Gæld på eller ikke rettidigt betalte regninger 
fra kreditkort/kontokort 

3. Lån (fra bank, finansieringsinstitut eller 
anden finansiel institution. Medregn ikke 
kreditforeningslån) 

4. Gæld til slægtninge eller venner 
5. Studielån 
6. Ubetalte regninger (telefon, elektricitet, 

varme, husleje) 
96. Ingen af delene 
97. Andet 
 

 
  



 

KORT  33 

1. Ofte 
2. Nogle gange 
3. Sjældent 
4. Aldrig 
 

 
  



 

KORT  34 

1. Deltaget i frivilligt arbejde eller 
velgørenhedsarbejde 

4. Deltaget i et uddannelses- eller kursusforløb 
udenfor arbejdstid (inkl. aftenskole) 

5. Dyrket sport, været i en klub eller forening 
6. Deltaget i aktiviteter i en religiøs 

organisation (kirke, synagoge, moské osv.) 
7. Deltaget i en politisk eller samfundsrelateret 

organisation 
8. Læst bøger, tidsskrifter eller aviser 
9. Lavet ord- eller talspil, fx Kryds og Tværs 

eller Sudoku 
10. Spillet kort eller spil, fx skak 
96. Ingen af disse 
 

 
  



 



KORT  35 

 
 
 

 

 
 Absolut 

ingen 
chance 

Helt 
sikkert 



KORT  36 

1. Villig til at tage en betydelig økonomisk 
risiko, og forventer et betydeligt økonomisk 
afkast 

2. Villig til at tage en økonomisk risiko over 
middel, og forventer et afkast over middel 

3. Villig til at tage en middel økonomisk 
risiko, og forventer et middel afkast 

4. Er ikke villig til at tage nogen som helst 
økonomisk risiko 

 
 

  



 

KORT  37 

1. Pensioneret 
2. Ansat eller selvstændig (inklusiv arbejde i 

familievirksomhed) 
3. Arbejdsløs og jobsøgende 
4. Permanent på invalidepension eller 

førtidspension 
5. Hjemmegående 
97. Andet 
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