
Expand All

IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
Spørgeskemaet blev korrekt installeret. Luk venligst interviewet ned.; <button>
1. Fortsæt

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Sammen med invitationen til SHARE undersøgelsen sendte vi et dokument omhandlende databeskyttelse. Jeg giver dig nu dokumentet 
igen og så vil jeg meget gerne svare på dine spørgsmål, hvis du har nogen.

Jeg vil gerne understrege, at det er frivilligt at deltage i denne undersøgelse og at dine oplysninger er fortrolige.
Dine besvarelser vil udelukkende blive anvendt i forskningsøjemed og den enkelte forsker vil aldrig kende din identitet. Hvis der 
kommer et spørgsmål, som du ikke har lyst til at besvare, så giver du bare mig besked og vi springer det over.

Indvilliger du i at deltage i denne undersøgelse?
Giv dokumentet omhandlende databeskyttelse til IP. Svar på alle IPs spørgsmål.
1. Databeskyttelseserklæringen er blevet vist og IP har indvilliget i at deltage
2. Databeskyttelseserklæringen er blevet vist og IP ønsker ikke at deltage. Det er ikke muligt at lave et interview.

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Er du sikker på, at respondenten ikke ønsker at deltage?
1. Ja, IP ønsker ikke at deltage. Afslut interview.
2. Nej, IP vil  gerne deltage. Fortsæt interview.

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Jeg vil gerne begynde med nogle spørgsmål om din baggrund.
1. Fortsæt

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
OBSERVATION 
Notér respondentens køn ud fra observation (spørg ved tvivl)
1. Mand
2. Kvinde

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Kan du bekræfte, at du blev født i Fill; ^FLYearFill;?
1. Ja
5. Nej

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
I hvilken måned og hvilket år er du født?
1. Fortsæt

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
MÅNED
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
ÅR
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Er du født i Danmark?
1. Ja
5. Nej

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
I hvilket land er du født? Angiv venligst det land, dit fødested tilhørte, på det tidspunkt du blev født.
STRING



ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

Er du dansk statsborger?
1. Ja
5. Nej

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

I hvilket land var/er din mor født?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
I hvilket land var/er din far født?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Vær venlig at se på kort 1. Hvilken er den højeste skoleuddannelse, du har gennemført?
Hvis IP svarer 8 års skolegang, spørg da IP om han/hun har 7. klasses eller mellemskole (9. klasse) eksamen. Det er den 
højeste afsluttede skoleeksamen, der spørges til. Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til hvilken af de 
nævnte kategorier, den tilsvarer bedst. Hvis det ikke er muligt, kod da "Anden" og skriv hvilken på næste skærmbillede.
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Se venligst kort 2. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har du gennemført?
Kod gerne flere svar.; Hvis IP svarer 'stadig under uddannelse/træning' spørg da, om han/hun allerede har gennemført 
nogen af de viste uddannelser.
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
I hvilket år flyttede du til Danmark?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Er du født som dansk statsborger?
1. Ja
5. Nej

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
I hvilket år blev du dansk statsborger?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Hvilket statsborgerskab har du?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
Læs først Interviewerinstruktion.
(Hvor boede du den 1. november 1989, dvs. før Berlinmuren faldt? Boede du i Østtyskland, Vesttyskland eller et 
andet sted?)

Interviewer: Standardsvar for SHARE-DK deltagere er kode 3 = et andet sted. Undtagelse: hvis IP tidligere har 
været tysk statsborger, og boede i Tyskland, da Berlinmuren faldt.
1. Østtyskland
2. Vesttyskland
3. Et andet sted

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Hvilken anden skoleuddannelse har du gennemført?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = 

Empty)))

uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), social- 
og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, 
tandplejer, byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, 
journalist, HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. Fx 
cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Hvor mange år har du været i fuldtidsuddannelse inkl. din skoletid?
Fuldtids uddannelse: * inkluderer: modtagelse af undervisning, inkl. almindelig folkeskoleundervisning, arbejde som 
praktikant/elev (evt. med praktikant/elevløn) eller superviseret undervisning eller eksamen. * ekskluderer: fuldtidsarbejde, 
undervisning, mens man er i fuldtidsarbejde, hjemmeundervisning, fjernundervisning, specialpraktik/jobtræning, 
aftenskole, deltids privat erhvervsmæssig træning, flexibel eller deltids højere uddannelses kurser osv.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har du?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Siden vores sidste interview, har din ægteskabelige status da ændret sig?
1. Ja, min ægteskabelige status har ændret sig
5. Nej, min ægteskabelige status har ikke ændret sig

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Se venligst på kort 3. Hvad er din ægteskabelige status rent juridisk?
Juridiske status! Fx kan man stadig være officielt gift, men bo med en ny partner. Hvis man er separeret er man rent 
juridisk set stadig gift, derfor kodes 3. Gift, men bor ikke sammen med ægtefælle.
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

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
I hvilket år blev du gift?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [År for 
giftermål skal være mindst 12 år efter respondentens fødeår. Hvis år er korrekt, tryk da "ignorer", og 
tilføj en forklarende bemærkning;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
I hvilket år indgik du registreret partnerskab?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
I hvilket år blev du gift?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
I hvilket år blev du skilt?
Hvis mere end én skilsmisse, så angiv den seneste.

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
I hvilket år blev du[enke/ enkemand]?
Angiv året for ægtefælles død.

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
I hvilket år var[din] [eks-/ afdøde][mand/ kone] født?
Angiv fødselsåret for seneste ægtefælle.
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Se på kort 1. Hvad er den højeste skoleuddannelse som[din] [eks-/ afdøde][mand/ kone] har gennemført?
Hvis IP svarer 8 års skolegang, spørg da IP om han/hun har 7. klasses eller mellemskole (9. klasse) eksamen. Det 
er den højeste afsluttede skoleeksamen, der spørges til. Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da 
til hvilken af de nævnte kategorier, den tilsvarer bedst. Hvis det ikke er muligt, kod da "Anden" og skriv hvilken på 
næste skærmbillede.
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Se på kort 2. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har[din] [eks-/ afdøde] [mand/ kone]
gennemført?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 
uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), 
social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, 
tandplejer, byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, 
pædagog, journalist, HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. 
Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Hvilken anden afsluttende skoleuddannelse har[Deres] [eks-/ afdøde][mand/ kone] gennemført?
STRING



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

CHECK: Hvem svarede på spørgsmålene i denne sektion?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

ENDIF

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

ENDIF

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har[din] [eks-/ afdøde][mand/ kone]?
STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Har du en partner, som ikke bor i denne husstand?
1. Ja
5. Nej

IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

De følgende spørgsmål skal besvares af IP i enerum. Hvis der er andre personer tilstede i rummet, gør dem da 
venligst opmærksomme på, at dele af interviewet er fortroligt og skal besvares af IP selv. Start på 'non-proxy' 
sektion. Proxy er ikke tilladt. Hvis IP ikke af sig selv er i stand til at svare på nogen som helst af spørgsmålene, tryk 
da CTRL-K ud for hvert spørgsmål.
1. Ikke behov for forklaring. IP interviewes alene.
2. Forklaret om interviewets private karakter til tilstedeværende personer, som har forladt rummet.
3. Forklaret om interviewets private karakter til tilstedeværende personer, som ikke forlader rummet.

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål vedrørende dit forhold til andre mennesker. De fleste mennesker taler 
med andre om de gode eller dårlige ting, de har oplevet, om problemer eller væsentlige bekymringer. Når du 
ser tilbage på de seneste 12 måneder, hvilke personer talte du så oftest med om sådanne vigtige ting? Det 
kan være familiemedlemmer, venner, naboer eller andre af dine bekendte. Jeg vil bede dig nævne disse 
personer ved deres fornavne.
1. Fortsæt

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Er der andre personer (med hvem du ofte drøfter ting og forhold, der er 
vigtige for dig)?
Tast "1. Ja" med det samme, hvis det er klart, at der er flere personer.
1. Ja
5. Nej

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Giv mig venligst fornavnet på den person, med hvem du [OFTEST/ ofte]
drøfter ting, som er af betydning for dig
[hvis IP ikke kan nævne nogen netværkspersoner, tast da 991]
STRING



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Er der (ellers) nogen anden person, som er meget vigtig for dig?
1. Ja
5. Nej

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ELSE

ENDIF

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Hvad er ^SN002_Roster;'s forhold til dig?
Hvis nødvendigt, spørg ind: "Dvs. denne person er din..."
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Giv mig venligst fornavnet på den person som er vigtig for dig af anden årsag.
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Er der andre personer (med hvem du ofte drøfter ting og forhold, der er 
vigtige for dig)?
Tast "1. Ja" med det samme, hvis det er klart, at der er flere personer.
1. Ja
5. Nej

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Giv mig venligst fornavnet på den person, med hvem du [OFTEST/ ofte]
drøfter ting, som er af betydning for dig
[hvis IP ikke kan nævne nogen netværkspersoner, tast da 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Hvad er ^SN002_Roster;'s forhold til dig?
Hvis nødvendigt, spørg ind: "Dvs. denne person er din..."
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF

5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Nu vil jeg gerne stille dig nogle få spørgsmål om de personer, som står dig nær.
1. Fortsæt

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Du har lige nævnt dit barn ^FLRosterName;. Jeg vil 
gerne have bekræftet, om dette barn er blevet nævnt af 
din partner eller i et tidligere interview.
Ving barnet af, hvis det findes på listen
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Andet barn;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Angiv kønnet på ^FLRosterName; 
^localRelationText;
1. Mand
2. Kvinde

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Se venligst på kort 4
Hvor bor ^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. I samme husstand
2. I samme bygning
3. Mindre end 1 km væk
4. Mellem 1 og 5 km væk



ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

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

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Angiv kønnet på ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. Mand
2. Kvinde

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Se venligst på kort 4
Hvor bor ^FLRosterName; ^localRelationText;?
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

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Se venligst på kort 4
Hvor bor ^FLRosterName; ^localRelationText;?
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

IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Angiv kønnet på ^FLRosterName; 
^localRelationText;
1. Mand
2. Kvinde

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Se venligst på kort 4
Hvor bor ^FLRosterName; ^localRelationText;?
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

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Hvor nært er dit forhold til ^FLRosterName; ^localRelationText; ?
Læs højt.;
1. Ikke specielt nært
2. Nogenlunde nært
3. Meget nært
4. Særdeles nært

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF

Indenfor de seneste 12 måneder, hvor ofte har du været i 
kontakt med ^FLRosterName; ^localRelationText; enten 
personligt, telefonisk, per brev, e-mail eller anden elektronisk 
kommunikation?
1. Dagligt
2. Flere gange om ugen
3. Omtrent ugentligt
4. Omtrent hver anden uge
5. Omtrent månedligt
6. Mindre end én gang om måneden
7. Aldrig

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
I hvilket år er ^FLRosterName; ^localRelationText; født?
Hvis IP ikke kender det nøjagtige fødselsår, spørg da om et 
godt bud.
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
I hvilket år er ^FLRosterName; ^localRelationText; født?
Hvis IP ikke kender det nøjagtige fødselsår, spørg da om et 
godt bud.
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
I hvilket år er ^FLRosterName; 
^localRelationText; født?
Hvis IP ikke kender det nøjagtige fødselsår, spørg 
da om et godt bud.
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Du har nævnt, at du ikke har nogen at drøfte vigtige sager med, og at du ikke har nogen, der er 
vigtig for dig af anden årsag. På en skala fra 0-10, hvor 0 betyder fuldstændig utilfreds og 10 
betyder fuldstændig tilfreds, hvor tilfreds er du med dette (denne situation).
NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
På en skala fra 0-10, hvor 0 betyder fuldstændig utilfreds og 10 betyder fuldstændig tilfreds, 
hvor tilfreds er du med [det forhold, du har til denne person,/ de forhold, du har til disse 
personer,] vi lige har talt om?
NUMBER [0..10]

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 



ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Check hvem der var tilstede under denne sektion? Kod gerne flere svar.;
1. IP alene
2. Partner tilstede
3. Barn/Børn tilstede
4. Andre

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Kan ikke vælge -kun 
respondenten- med nogen anden kategori;]

ENDIF

(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))

ELSE

ENDIF
[X] 

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Som du måske kan huske, har du i et tidligere interview nævnt nogle personer, som var 
vigtige for dig dengang.][Nu vil vi gerne sammenligne de personer, som du nævnte 
dengang, med de personer, som du har nævnt i dag. På den måde kan vi finde ud af, 
hvem du har nævnt igen og hvem du har udeladt i dag.]
Sidst nævnte du ^piName; ^piRelation;. Nævnte du ham/hende igen i dag?
Hvis IP bekræfter at ^piName; blev nævnt idag, check FØRST listen herunder for 
^piName; og indtast det tilsvarende nummer. Hvis ^piName; ikke blev nævnt idag, tast 
da 96 (Person ikke nævnt igen denne gang). Personer nævnt denne gang:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Person ikke nævnt igen denne gang;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Det forhold, som du tidligere har nævnt med ^piName; ^piRelation;, er 
forskelligt fra det forhold, som du nævnte denne gang 
^TempRelationshipString;. Er det den samme person? 
Hvis IP svarer, at ^piName; blev koblet med en forkert person, gå da 
venligst tilbage og ret svaret ved at bruge den venstre piletast.
1. Ja, det er den samme person

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Hvad er hovedårsagen til, at du ikke nævnte ^piName; ^piRelation; denne 
gang?
1. Jeg glemte, at ^piName; skulle have været nævnt
2. Jeg er flyttet
3. ^piName; er flyttet
4. ^piName; er død
5. Jeg blev syg eller fik problemer med helbredet
6. ^piName; blev syg eller fik problemer med helbredet
7. IP genkender ikke personens navn
8. Vi er ikke længere nære
9. Forkert, ^piName; blev nævnt denne gang
97. Anden årsag

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Gå venligst tilbage til foregående spørgsmål og forbind denne person 
korrekt._start; ^piName; Gå venligst tilbage til foregående spørgsmål og 
forbind denne person korrekt._end;]

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Hvad er hovedårsagen til, at du ikke nævnte ^piName; ^piRelation; denne gang?
1. Jeg glemte, at ^piName; skulle have været nævnt
2. Jeg er flyttet
3. ^piName; er flyttet
4. ^piName; er død
5. Jeg blev syg eller fik problemer med helbredet
6. ^piName; blev syg eller fik problemer med helbredet
7. IP genkender ikke personens navn
8. Vi er ikke længere nære
9. Forkert, ^piName; blev nævnt denne gang
97. Anden årsag



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

Nu vil jeg stille dig nogle flere spørgsmål vedrørende din baggrund.
1. Fortsæt

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

ENDIF

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. Respondenten
2. Sektionen er ikke besvaret (proxy interview).

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiske][mor/ far] stadig?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
I hvilket år døde[din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hvor gammel var[din][mor/ far], da[hun/ han] døde?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", 
og tilføj en forklarende bemærkning;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", og 
tilføj en forklarende bemærkning;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Se på kort 5. Overordnet set, hvilken af disse kategorier beskriver bedst [din][mors/ fars] arbejdssituation, da du 
var omkring 10 år gammel?
1. Pensioneret
2. Ansat eller selvstændig (inkl. arbejde i familievirksomhed)
3. Arbejdsløs og jobsøgende
4. Permanent på førtidspension
5. Hjemmegående
97. Andet

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Hvilket arbejde havde[din] [mor/ far], da du var omkring 10 år gammel? Giv os venligst den nøjagtige 
stillingsbetegnelse eller titel.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))



ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Se venligst på kort 1. Hvad er den højeste skoleeksamen[din][mor/ far] har opnået?
Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til, hvilken af de nævnte kategorier, den svarer bedst til. 
Hvis det ikke er muligt, brug da kode 97 "Anden" og skriv hvilken 'anden' på næste skærmbillede. 
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Se venligst på kort 2. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har[din][mor/ far]
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 
uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), 
social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, 
tandplejer, byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, 
pædagog, journalist, HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. 
Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nu vil jeg søge efter jobtitlen i vores database.
Skriv jobtitlen igen og vælg det forslag fra listen, der matcher bedst muligt. Hvis du kører længere ned 
med pilen, vil du finde flere jobtitler. 

Hvis du ikke kan finde det nævnte job, så bed IP overveje, om der findes et andet navn for dette job 
eller give en bredere beskrivelse af jobbet.

Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde et godt match, skriv da 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Tjek venligst, at du har valgt den korrekte jobtitel:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Hvis dette ikke er den korrekte titel, gå da tilbage og vælg det bedste match fra listen.
1. Bekræft og fortsæt

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Hvilken anden afsluttende eksamen opnåede[din][mor/ far] ?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har[din][mor/ far] opnået?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2]

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Se venligst på kort 4. Hvor langt væk bor[din][mor/ far] fra dig?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Hvor ofte har du haft kontakt med[din][mor/ far], enten personligt, telefonisk, per brev, per 
e-mail eller på anden elektronisk måde indenfor de seneste 12 måneder?
1. Dagligt
2. Flere gange om ugen
3. Omtrent ugentligt
4. Omtrent hver anden uge
5. Omtrent månedligt
6. Mindre end én gang om måneden
7. Aldrig

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiske][mor/ far] stadig?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
I hvilket år døde[din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hvor gammel var[din][mor/ far], da[hun/ han] døde?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", 
og tilføj en forklarende bemærkning;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", og 
tilføj en forklarende bemærkning;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Se på kort 5. Overordnet set, hvilken af disse kategorier beskriver bedst [din][mors/ fars] arbejdssituation, da du 
var omkring 10 år gammel?
1. Pensioneret
2. Ansat eller selvstændig (inkl. arbejde i familievirksomhed)
3. Arbejdsløs og jobsøgende
4. Permanent på førtidspension
5. Hjemmegående
97. Andet

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Se venligst på kort 1. Hvad er den højeste skoleeksamen[din][mor/ far] har opnået?
Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til, hvilken af de nævnte kategorier, den svarer bedst til. 
Hvis det ikke er muligt, brug da kode 97 "Anden" og skriv hvilken 'anden' på næste skærmbillede. 
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Hvilket arbejde havde[din] [mor/ far], da du var omkring 10 år gammel? Giv os venligst den nøjagtige 
stillingsbetegnelse eller titel.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nu vil jeg søge efter jobtitlen i vores database.
Skriv jobtitlen igen og vælg det forslag fra listen, der matcher bedst muligt. Hvis du kører længere ned 
med pilen, vil du finde flere jobtitler. 

Hvis du ikke kan finde det nævnte job, så bed IP overveje, om der findes et andet navn for dette job 
eller give en bredere beskrivelse af jobbet.

Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde et godt match, skriv da 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Tjek venligst, at du har valgt den korrekte jobtitel:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Hvis dette ikke er den korrekte titel, gå da tilbage og vælg det bedste match fra listen.
1. Bekræft og fortsæt



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Se venligst på kort 2. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har[din][mor/ far]
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 
uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), 
social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, 
tandplejer, byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, 
pædagog, journalist, HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. 
Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Hvilken anden afsluttende eksamen opnåede[din][mor/ far] ?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har[din][mor/ far] opnået?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Se venligst på kort 4. Hvor langt væk bor[din][mor/ far] fra dig?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Hvor ofte har du haft kontakt med[din][mor/ far], enten personligt, telefonisk, per brev, per 
e-mail eller på anden elektronisk måde indenfor de seneste 12 måneder?
1. Dagligt
2. Flere gange om ugen
3. Omtrent ugentligt
4. Omtrent hver anden uge
5. Omtrent månedligt
6. Mindre end én gang om måneden
7. Aldrig

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
[2] 

ENDIF

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiske][mor/ far] stadig?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
I hvilket år døde[din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hvor gammel var[din][mor/ far], da[hun/ han] døde?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", 
og tilføj en forklarende bemærkning;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", og 
tilføj en forklarende bemærkning;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Se på kort 5. Overordnet set, hvilken af disse kategorier beskriver bedst [din][mors/ fars] arbejdssituation, da du 
var omkring 10 år gammel?
1. Pensioneret
2. Ansat eller selvstændig (inkl. arbejde i familievirksomhed)
3. Arbejdsløs og jobsøgende
4. Permanent på førtidspension
5. Hjemmegående
97. Andet

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Hvilket arbejde havde[din] [mor/ far], da du var omkring 10 år gammel? Giv os venligst den nøjagtige 
stillingsbetegnelse eller titel.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nu vil jeg søge efter jobtitlen i vores database.
Skriv jobtitlen igen og vælg det forslag fra listen, der matcher bedst muligt. Hvis du kører længere ned 
med pilen, vil du finde flere jobtitler. 

Hvis du ikke kan finde det nævnte job, så bed IP overveje, om der findes et andet navn for dette job 



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Se venligst på kort 1. Hvad er den højeste skoleeksamen[din][mor/ far] har opnået?
Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til, hvilken af de nævnte kategorier, den svarer bedst til. 
Hvis det ikke er muligt, brug da kode 97 "Anden" og skriv hvilken 'anden' på næste skærmbillede. 
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Se venligst på kort 2. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har[din][mor/ far]
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 
uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), 
social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, 
tandplejer, byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, 
pædagog, journalist, HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. 
Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

eller give en bredere beskrivelse af jobbet.

Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde et godt match, skriv da 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Tjek venligst, at du har valgt den korrekte jobtitel:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Hvis dette ikke er den korrekte titel, gå da tilbage og vælg det bedste match fra listen.
1. Bekræft og fortsæt

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Hvilken anden afsluttende eksamen opnåede[din][mor/ far] ?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har[din][mor/ far] opnået?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)



ELSE

ENDIF
[1]

ELSE

ENDIF

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Se venligst på kort 4. Hvor langt væk bor[din][mor/ far] fra dig?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Hvor ofte har du haft kontakt med[din][mor/ far], enten personligt, telefonisk, per brev, per 
e-mail eller på anden elektronisk måde indenfor de seneste 12 måneder?
1. Dagligt
2. Flere gange om ugen
3. Omtrent ugentligt
4. Omtrent hver anden uge
5. Omtrent månedligt
6. Mindre end én gang om måneden
7. Aldrig

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
Lever[din][biologiske][mor/ far] stadig?
1. Ja
5. Nej

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
I hvilket år døde[din][mor/ far]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Hvor gammel var[din][mor/ far], da[hun/ han] døde?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", 
og tilføj en forklarende bemærkning;]



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Hvor gammel er[din][mor/ far] nu?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Alder bør være 
mindst 10 år mere end respondentens alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", og 
tilføj en forklarende bemærkning;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Se på kort 5. Overordnet set, hvilken af disse kategorier beskriver bedst [din][mors/ fars] arbejdssituation, da du 
var omkring 10 år gammel?
1. Pensioneret
2. Ansat eller selvstændig (inkl. arbejde i familievirksomhed)
3. Arbejdsløs og jobsøgende
4. Permanent på førtidspension
5. Hjemmegående
97. Andet

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Se venligst på kort 1. Hvad er den højeste skoleeksamen[din][mor/ far] har opnået?
Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til, hvilken af de nævnte kategorier, den svarer bedst til. 
Hvis det ikke er muligt, brug da kode 97 "Anden" og skriv hvilken 'anden' på næste skærmbillede. 
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Hvilket arbejde havde[din] [mor/ far], da du var omkring 10 år gammel? Giv os venligst den nøjagtige 
stillingsbetegnelse eller titel.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nu vil jeg søge efter jobtitlen i vores database.
Skriv jobtitlen igen og vælg det forslag fra listen, der matcher bedst muligt. Hvis du kører længere ned 
med pilen, vil du finde flere jobtitler. 

Hvis du ikke kan finde det nævnte job, så bed IP overveje, om der findes et andet navn for dette job 
eller give en bredere beskrivelse af jobbet.

Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde et godt match, skriv da 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Tjek venligst, at du har valgt den korrekte jobtitel:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Hvis dette ikke er den korrekte titel, gå da tilbage og vælg det bedste match fra listen.
1. Bekræft og fortsæt

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Hvilken anden afsluttende eksamen opnåede[din][mor/ far] ?
STRING



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1] 

DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)
Se venligst på kort 2. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har[din][mor/ far]
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 
uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), 
social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, 
tandplejer, byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, 
pædagog, journalist, HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. 
Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har[din][mor/ far] opnået?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Se venligst på kort 4. Hvor langt væk bor[din][mor/ far] fra dig?
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

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
Hvor ofte har du haft kontakt med[din][mor/ far], enten personligt, telefonisk, per brev, per 
e-mail eller på anden elektronisk måde indenfor de seneste 12 måneder?
1. Dagligt
2. Flere gange om ugen
3. Omtrent ugentligt
4. Omtrent hver anden uge
5. Omtrent månedligt
6. Mindre end én gang om måneden
7. Aldrig

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Hvordan vil du beskrive[din][mors/ fars] helbred? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)



ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
Har du, eller har du haft, nogen søskende?
Medregn også ikke-biologiske søskende.
1. Ja
5. Nej

IF (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Når vi taler om dine søskende, var du den ældste, den yngste eller en derimellem?
1. Den ældste
2. Den yngste
3. En derimellem

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Hvor mange brødre har du, som stadig er i live?
Medregn også ikke-biologiske.
NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
Og hvor mange søstre har du, som stadig er i live?
Medregn også ikke-biologiske.
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Nu vil jeg stille nogle spørgsmål om dine (eventuelle) børn. Hvor mange af dem er stadig i live? Medregn venligst 
alle biologiske børn, plejebørn, adoptivbørn og stedbørn[, inkl. dem, der evt. kun er][din mands/ din kones/ din 
partners] [{Name of partner/spouse}].
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Du har nævnt børn i sektionen om socialt netværk. Ret venligst svaret.;]

IF (CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Jeg vil læse op af en liste med alle de børn, vi har talt om [i dag/ i dag eller ved et tidligere interview]. 
Nogle af dine børn kan være nævnt 2 gange (dubletter) på listen, andre kan mangle helt, eller vi kan 
have manglende eller forkerte oplysninger for nogle af børnene. Jeg vil gerne gennemgå listen med dig 
for at sikre, at vi har fuldstændige og korrekte informationer for alle dine biologiske og adopterede 
børn, samt pleje- og stedbørn. Vi er interesserede i nulevende børn.
1. Fortsæt

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Vi vil gerne vide mere om[dette barn/ disse børn. Lad os begynde med det ældste barn]. Igen, tænk 
på alle dine biologiske og adopterede børn, og pleje- og stedbørn[inklusive din ægtefælles/ inklusive 
din partners].
1. Fortsæt

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan barnet blev indført}]? 
Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. Ja, men allerede 
nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (piPreloadChildIndex > 0)



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet blev nævnt som en del af det sociale netværk og kan 
derfor optræde flere gange. Tjek venligst om dette er tilfældet og vælg i så fald svarkode 6 i 
stedet for 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, pleje- og stedbørn [, 
inkl. de af] [din ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. Ja, men 
allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, pleje- og stedbørn [, 
inkl. de af] [din ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. Ja, men 
allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Til hvilket barn, som er nævnt tidligere på listen er ^FL_CHILD_NAME; lig 
med?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = 
Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, pleje- og stedbørn [, 
inkl. de af] [din ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. Ja, men 
allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. Ja, 
men allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet blev nævnt som en del af det sociale netværk og 
kan derfor optræde flere gange. Tjek venligst om dette er tilfældet og vælg i så fald 
svarkode 6 i stedet for 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. Ja, 
men allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Til hvilket barn, som er nævnt tidligere på listen er 
^FL_CHILD_NAME; lig med?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. Ja, 
men allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan 
barnet blev indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, 
adopterede, pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din ægtefælle/ 
din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. 
Ja, men allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan 
barnet blev indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, 
adopterede, pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din ægtefælle/ 
din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. 
Ja, men allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet blev nævnt som en del af det sociale 
netværk og kan derfor optræde flere gange. Tjek venligst om dette er tilfældet og 
vælg i så fald svarkode 6 i stedet for 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

Til hvilket barn, som er nævnt tidligere på listen er 
^FL_CHILD_NAME; lig med?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - 
sn_start - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan 
barnet blev indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, 
adopterede, pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din ægtefælle/ 
din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden med '6. 
Ja, men allerede nævnt tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan 
barnet blev indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, 
adopterede, pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden 
med '6. Ja, men allerede nævnt tidligere' og behold den 
første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er 
separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på hvordan 
barnet blev indført}]? Igen, tænk på alle biologiske, 
adopterede, pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den anden 
med '6. Ja, men allerede nævnt tidligere' og behold den 
første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu er 
separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Barnet blev nævnt som en del af det sociale 
netværk og kan derfor optræde flere gange. Tjek venligst om dette er tilfældet 
og vælg i så fald svarkode 6 i stedet for 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte]
fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte]
fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns [korrekte]
fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

Til hvilket barn, som er nævnt tidligere på listen er 
^FL_CHILD_NAME; lig med?



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst baseret på 
hvordan barnet blev indført}]? Igen, tænk på alle 
biologiske, adopterede, pleje- og stedbørn [, inkl. 
de af] [din ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da den 
anden med '6. Ja, men allerede nævnt tidligere' 
og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår er 
ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem IP nu 
er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst 
baseret på hvordan barnet blev indført}]? 
Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, 
pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da 
den anden med '6. Ja, men allerede nævnt 
tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår 
er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem 
IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst 
baseret på hvordan barnet blev indført}]? 
Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, 
pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da 
den anden med '6. Ja, men allerede nævnt 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Barnet blev nævnt som en del af det sociale netværk og kan 
derfor optræde flere gange. Tjek venligst om dette er tilfældet og 
vælg i så fald svarkode 6 i stedet for 97.;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF
ENDIF

tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår 
er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem 
IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns 
[korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns 
[korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand 
eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand 
eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev 
^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev 
^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste] barns 
[korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand eller 
kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Til hvilket barn, som er nævnt tidligere på 
listen er ^FL_CHILD_NAME; lig med?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst 
baseret på hvordan barnet blev indført}]? 
Igen, tænk på alle biologiske, adopterede, 
pleje- og stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, erstat da 
den anden med '6. Ja, men allerede nævnt 
tidligere' og behold den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller fødeår 
er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra hvem 
IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst 
baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle 
biologiske, adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, 
erstat da den anden med '6. Ja, men 
allerede nævnt tidligere' og behold 
den første.]
Oversigt over børn;



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Barnet blev nævnt som en del af det sociale 
netværk og kan derfor optræde flere gange. Tjek venligst 
om dette er tilfældet og vælg i så fald svarkode 6 i stedet 
for 97.;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller 
fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra 
hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst 
baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle 
biologiske, adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, 
erstat da den anden med '6. Ja, men 
allerede nævnt tidligere' og behold 
den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller 
fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra 
hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste]
barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste]
barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en 
mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en 
mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Hvilket år blev 
^CH004_FirstNameOfChild; 
født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Hvilket år blev 
^CH004_FirstNameOfChild; 
født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit næste]
barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en mand 
eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
Hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild; 
født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Til hvilket barn, som er nævnt 
tidligere på listen er 
^FL_CHILD_NAME; lig med?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Har du [{dynamisk konstrueret tekst 
baseret på hvordan barnet blev 
indført}]? Igen, tænk på alle 
biologiske, adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to gange, 
erstat da den anden med '6. Ja, men 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Barnet blev nævnt som en del af det 
sociale netværk og kan derfor optræde flere gange. 
Tjek venligst om dette er tilfældet og vælg i så fald 
svarkode 6 i stedet for 97.;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

allerede nævnt tidligere' og behold 
den første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn eller 
fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere partner, fra 
hvem IP nu er separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Har du [{dynamisk 
konstrueret tekst baseret på 
hvordan barnet blev indført}]? 
Igen, tænk på alle biologiske, 
adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to 
gange, erstat da den anden 
med '6. Ja, men allerede 
nævnt tidligere' og behold den 
første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn 
eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere 
partner, fra hvem IP nu er 
separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt 
tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Har du [{dynamisk 
konstrueret tekst baseret på 
hvordan barnet blev indført}]? 
Igen, tænk på alle biologiske, 
adopterede, pleje- og 
stedbørn [, inkl. de af] [din 
ægtefælle/ din partner].
[Hvis et barn optræder to 
gange, erstat da den anden 
med '6. Ja, men allerede 
nævnt tidligere' og behold den 
første.]
Oversigt over børn;
1. Ja
[2. Ja, men barnets navn, køn 
eller fødeår er ukorrekt]
[3. Nej, barn af tidligere 
partner, fra hvem IP nu er 
separeret]
[4. Nej, barn død]
[5. Nej, barn ukendt/ 5. Nej]
[6. Ja, men allerede nævnt 
tidligere]
[97. Nej, anden årsag]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit 
næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)



ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

ENDIF

^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit 
næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; 
en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er 
helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; 
en mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er 
helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Hvilket år blev 
^CH004_FirstNameOfChild; 
født?
Tilføj/bekræft 
fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

Hvilket år blev 
^CH004_FirstNameOfChild; 
født?
Tilføj/bekræft 
fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5; Hvad er [dette/ dit 
næste] barns [korrekte] fornavn?
Venligst tilføj/bekræft fornavnet.
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
Er ^CH004_FirstNameOfChild; en 
mand eller kvinde?
Spørg kun hvis det ikke er helt klart.
1. Mand
2. Kvinde

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
Hvilket år blev 
^CH004_FirstNameOfChild; født?
Tilføj/bekræft fødselsåret.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Sørg venligst for, at listen med børn er fuldkommen. Hvis listen er mangelfuld eller ukorrekt, så gå tilbage 
ved at bruge [Page Up]-tasten.
Oversigt over børn_overview;
1. Fortsæt

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

Til hvilket barn, som er nævnt 
tidligere på listen er 
^FL_CHILD_NAME; lig med?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
[Er dette barn et fælles biologisk barn for dig/ Er dette barn dit biologiske barn/ Er alle disse børn 
fælles biologiske børn for dig/ Er alle disse børn dine biologiske børn] [og din nuværende ægtefælle/ og 
din nuværende partner]?
1. Ja
5. Nej

IF (CH302_NatChild = a5)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Hvilket af disse børn er ikke [din og din nuværende ægtefælles/ din og din nuværende 
partners] [fælles biologiske/ biologiske] barn?
Kod gerne flere svar.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. afdøde barn(børn);

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

ENDIF
[i] 

Er ^FLChildname; dit biologiske barn?
1. Ja
5. Nej

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
Er ^FLChildname; et biologisk barn af [din] nuværende[ægtefælle/ partner]
[{Name of partner/spouse}]?
1. Ja
5. Nej

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
Er ^FLChildname; et barn fra et af dine tidligere forhold?
1. Ja
5. Nej

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
Er ^FLChildname; et barn fra et tidligere forhold af [din] nuværende [mand/ 
kone/ partner] ^FL_CH105_5;?
1. Ja
5. Nej

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Har du adopteret ^FLChildname;?
1. Ja
5. Nej

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
Har [din] nuværende [ægtefælle/ partner] [{Name of partner/spouse}] adopteret 
^FLChildname;?
1. Ja
5. Nej

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
Er ^FLChildname; et plejebarn?
1. Ja
5. Nej

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
Hvor ofte har du haft kontakt med ^CH004_FirstNameOfChild;, enten ved 
personligt møde, per telefon, brev, e-mail, eller andet elektronisk medie inden for 
de seneste 12 måneder?
1. Dagligt
2. Flere gange om ugen
3. Omtrent ugentligt
4. Omtrent hver anden uge
5. Omtrent månedligt
6. Mindre end én gang om måneden
7. Aldrig

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

ENDIF

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Se venligst på kort 4. Hvor bor ^CH004_FirstNameOfChild;?
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

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Se venligst på kort 3. Hvad er ^CH004_FirstNameOfChild;'s ægteskabelige status?
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

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
Har ^CH004_FirstNameOfChild; en partner, som bor sammen med [ham/ 
hende]?
1. Ja
5. Nej

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
I hvilket år flyttede ^CH004_FirstNameOfChild; hjemmefra (dvs. fra forældrenes 
husstand)?
Der regnes med den sidste flytning. Angiv "2999" hvis barnet stadig bor hjemme 
(fx med fraskilt mor). Angiv "9997" hvis barnet aldrig har boet i forældrenes 
husstand.
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [År skal 
være højere end eller lig med fødselsår. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", 
og tilføj en forklarende bemærkning;] CHECK: ((((CH015_YrChldMoveHh >= 
1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR (CH015_YrChldMoveHh = 
2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Året skal være højere end 1900 
og lavere end eller lig med 2020.;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Se venligst på kort 4. Hvor bor ^CH004_FirstNameOfChild;?
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

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Se på Kort 6. Hvad er ^CH004_FirstNameOfChild;'s beskæftigelsesstatus?
1. Fuldtidsansat
2. Deltidsansat
3. Selvstændig eller arbejder i egen familievirksomhed
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

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Se på kort 1. Hvilken er den højeste skoleuddannelse, ^CH004_FirstNameOfChild; 
har gennemført?
Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til hvilken af de nævnte 
kategorier, den svarer bedst til. Hvis det ikke er muligt, kod da "Anden" og skriv 
hvilken på næste skærmbillede.
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Se på kort 2. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har 
^CH004_FirstNameOfChild; gennemført?
Kod gerne flere svar.; Hvis IP svarer 'stadig under uddannelse/træning', spørg da 
om han/hun allerede har en af de på kortet nævnte uddannelser.
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU 
Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx faglærte (Lærlinge-, 
elev- eller fuld EFG uddannelse), social- og sundhedsassistent-uddannelsen og 
tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx 
erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, tandplejer, byggetekniker, 
installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx diplomingeniør, 
sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende kandidatuddannelser og 
kandidatuddannelser af 5-6. års varighed. Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., 
cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Hvor mange børn - om nogen - har ^CH004_FirstNameOfChild;?
Tæl venligst alle biologiske børn, plejebørn, adoptivbørn og stedbørn med.
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Hvilken anden skoleuddannesle har ^CH004_FirstNameOfChild; gennemført?
STRING

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Hvilken anden videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har 
 ^CH004_FirstNameOfChild; gennemført?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
I hvilket år blev ^CH004_FirstNameOfChild;'s [yngste] barn født?
NUMBER [1875..2020]



IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)

CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Vi vil gerne opdatere de oplysninger, vi har om [dit barn/ dine børn].
1. Fortsæt

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
Er [dit barn/ nogen af dine børn] flyttet fra husstanden, siden vores interview i 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

ENDIF

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Hvilket barn er flyttet fra husstanden?
Kod gerne flere svar.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. afdøde barn(børn);

LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Se venligst på kort 4: Hvor bor ^FL_CH526_1;?
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

[i] 

IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Se venligst på kort 4: Hvor bor ^FL_CH526_1;?
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

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Se venligst på kort 1. Siden interviewet i ^FLLastInterviewMonthYear;, har [dit barn/ 
nogen af dine børn] taget en af de afsluttende eksamener, som er listet på dette kort?
1. Ja
5. Nej



IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Hvilket barn?
Kod gerne flere svar.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. afdøde barn(børn);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Hvilken afsluttende skoleeksamen har ^FL_CH510_1; opnået?
Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til 
hvilken af de nævnte kategorier, den svarer bedst til. Hvis det 
ikke er muligt, kod da "Anden", og skriv hvilken på næste 
skærmbillede.
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen
7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk 
Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Hvilken anden skoleuddannelse har ^FL_CH510_1; 
gennemført? 
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Hvilken afsluttende skoleeksamen har ^FL_CH510_1; opnået?
Hvis IP nævner en udenlandsk skoleuddannelse, spørg da til 
hvilken af de nævnte kategorier, den svarer bedst til. Hvis det 
ikke er muligt, kod da "Anden", og skriv hvilken på næste 
skærmbillede.
1. Ingen skolegang - Børnehaveklasse
2. 1.- 5. klasse
3. 6.- 7. klasse
4. 8. klasse
5. 9. klasse, mellemskole eksamen
6. 10. klasse, realeksamen



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

7. Studentereksamen eller HF
8. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk 
Eksamen (HTX)

95. Stadig i skole/ingen afsluttende eksamen
97. Anden

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Hvilken anden skoleuddannelse har ^FL_CH510_1; 
gennemført? 
STRING

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Se venligst på kort 2. Siden interviewet i ^FLLastInterviewMonthYear;, har [dit barn/ 
nogen af dine børn] opnået en af de på kortet nævnte videregående uddannelser eller 
erhvervsuddannelser?
1. Ja
5. Nej

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Hvilket barn?
Kod gerne flere svar.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. afdøde barn(børn);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Hvilken erhvervsuddannelse har ^FL_CH513_1; gennemført?
Kod gerne flere svar.;
Hvis IP svarer spørg da, om han/hun allerede har en af de 
uddannelser, der er nævnt på kortet.
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU 
Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 
uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx 
faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), social- og 
sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx 
erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, tandplejer, 
byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx 
diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, 
HA



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende 
kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års 
varighed. Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Hvilken anden videregående uddannelse eller 
erhvervsuddannelse har ^FL_CH513_1; gennemført? 
STRING

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Hvilken erhvervsuddannelse har ^FL_CH513_1; gennemført?
Kod gerne flere svar.;
Hvis IP svarer spørg da, om han/hun allerede har en af de 
uddannelser, der er nævnt på kortet.
SET OF 1. Ingen højere uddannelse eller erhvervsuddannelse
2. Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed. Fx AMU 
Arbejdsmarkedsuddannelser, basisår på Erhvervsfaglige 
uddannelser (EFG basisår)
3. Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.). Fx 
faglærte (Lærlinge-, elev- eller fuld EFG uddannelse), social- og 
sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
4. Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed. Fx 
erhvervsakademiuddannelser såsom datamatiker, tandplejer, 
byggetekniker, installatør, HD
5. Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Fx 
diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, 
HA
6. Universitetsbachelor, 1. del af kandidatuddannelsen
7. Lang videregående uddannelse, supplerende 
kandidatuddannelser og kandidatuddannelser af 5-6. års 
varighed. Fx cand.mag., cand.jur., cand.polyt., cand.scient.
8. Licentiat
9. Forskeruddannelse, Ph.d, Doktorgrad

95. Stadig under uddannelse
97. Andet

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Hvilken anden videregående uddannelse eller 
erhvervsuddannelse har ^FL_CH513_1; gennemført? 
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
Siden interviewet i ^FLLastInterviewMonthYear;, har [dit barn/ nogen af dine børn]
ændret ægteskabelig status?
1. Ja
5. Nej

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

Siden interviewet i ^FLLastInterviewMonthYear;, er [dit barn/ nogen af dine børn] selv 
blevet forældre?
Medregn biologiske børn, pleje-, adoptiv- og stedbørn, inkl. en ægtefælles eller partners.
1. Ja
5. Nej

IF (CH517_BecomeParent = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Hvilket barn har ændret sin ægteskabelige status?
Kod gerne flere svar.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. afdøde barn(børn);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Se venligst på kort 3. Hvad er [{navn på barn}]'s 
ægteskabelige status?
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

[i] 

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Se venligst på kort 3. Hvad er [{navn på barn}]'s 
ægteskabelige status?
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

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
Hvilket barn er selv blevet forælder (til dit nye barnebarn)?
Kontrollér alle navne på listen.
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];



ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

I forhold til børnebørn, hvor mange børnebørn har du[og din][mand/ kone/ partner] i alt?
Medregn børnebørn fra tidligere forhold.
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

CHECK:
Hvem besvarede denne sektion?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. afdøde barn(børn);

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Hvor mange børn har [{navn på barn}] i alt?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
I hvilket år blev [dette barn/ det yngste af disse børn]
født?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Året skal være højere 
end eller lig med året for seneste interview. Hvis 
året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en 
forklarende bemærkning;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Hvor mange børn har [{navn på barn}] i alt?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
I hvilket år blev [dette barn/ det yngste af disse børn]
født?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Året skal være højere 
end eller lig med året for seneste interview. Hvis 
året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en 
forklarende bemærkning;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
Har du [eller din] [mand/ kone/ partner] nogen oldebørn?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om dit helbred.
1. Fortsæt

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Vil du sige, at dit helbred er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
Har du nogen længerevarende sygdomme, handicap eller andre kroniske problemer med helbredet? Ved længerevarende 
mener vi noget, der har været et problem for dig i længere tid, eller som sandsynligvis vil genere dig i en længere periode.
Medtag også psykiske helbredsproblemer.
1. Ja
5. Nej

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
I hvilken grad har du på grund af et helbredsproblem været begrænset i almindelige daglige aktiviteter? Begrænsningen 
skal have stået på i mindst de seneste seks måneder.
Læs højt.;
1. Svært begrænset
2. Begrænset, men ikke svært
3. Ikke begrænset

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Se venligst på kort 7. [Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har haft/ Lider du for øjeblikket af] en eller flere af de 
sygdomme eller tilstande, der er vist på kortet? [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.] Fortæl mig venligst 
nummeret eller numrene på sygdommen(e).
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Et hjerteanfald, blodprop i hjertet eller andet hjerteproblem inkl. hjertesvigt
2. For højt blodtryk eller hypertension
3. For højt kolesteroltal
4. Et slagtilfælde, hjerneblødning eller blodprop i hjernen
5. Sukkersyge/diabetes
6. Kronisk lungesygdom, fx. kronisk bronkitis eller rygerlunger
10. Kræft eller ondartet svulst, inkl. leukæmi eller lymfekræft, men ekskl. mindre alvorlige hudkræftformer
11. Mavesår eller sår på tolvfingertarmen
12. Parkinsons sygdom
13. Grå stær
14. Hoftebrud
15. Andre brud
16. Alzheimers eller anden demenssygdom
18. Anden psykisk sygdom (skizofreni, psykose, angst, neurose, manio-depressiv sygdom, depression)
19. Kronisk leddegigt (Rheumatoid arthrit)
20. Slidgigt
21. Kronisk nyresygdom
96. Ingen
97. Andre sygdomme, ikke nævnt før

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" 
sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Er du pga. helbredsproblemer eller handicap begrænset i, hvilken type lønarbejde du kan udføre?
1. Ja
5. Nej

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Hvilke andre tilstande har der været?
Spørg ind.
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

IF (piIndexSub = 10)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I hvilket organ, eller del af kroppen, har du, eller har du haft, kræft?
Kod gerne flere svar.;
1. Hjerne
2. Mundhule
3. Strubehoved
4. Svælg
5. Skjoldbruskkirtel
6. Lunge
7. Bryst
8. Spiserør
9. Mavesæk
10. Lever
11. Bugspytkirtel
12. Nyre
13. Blærehalskirtel (prostata)
14. Testikel
15. Æggestok



ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[cnt] 

16. Livmoderhals
17. Livmoder
18. Tyktarm eller endetarm
19. Blære
20. Hud
21. Lymfeknude (non-Hodgkins lymfom)
22. Leukæmi (blodkræft)
97. Andet organ

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Ca. hvor gammel var du, da lægen første gang fortalte dig, at du havde[hjerteanfald inkl. blodprop i 
hjertet eller andet hjerteproblem inkl. hjertesvigt eller vand i lungerne/ for højt blodtryk/ højt 
kolesteroltal/ slagtilfælde, blodprop i hjernen eller hjerneblødning/ sukkersyge/diabetes/ kronisk 
lungesygdom, fx kronisk bronkitis/ kræft/ mavesår/ Parkinsons sygdom/ grå stær/ hoftebrud/ andre 
brud/ demenssygdom/ anden psykisk sygdom (skizofreni, psykose, angst, neurose, manio-depressiv 
sygdom, depression)/ kronisk leddegigt/ slidgigt/ kronisk nyre sygdom]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Alder skal være mindre end eller lig 
med respondentens alder;]

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I hvilket organ, eller del af kroppen, har du, eller har du haft, kræft?
Kod gerne flere svar.;
1. Hjerne
2. Mundhule
3. Strubehoved
4. Svælg
5. Skjoldbruskkirtel
6. Lunge
7. Bryst
8. Spiserør
9. Mavesæk
10. Lever
11. Bugspytkirtel
12. Nyre
13. Blærehalskirtel (prostata)
14. Testikel
15. Æggestok
16. Livmoderhals
17. Livmoder
18. Tyktarm eller endetarm
19. Blære
20. Hud
21. Lymfeknude (non-Hodgkins lymfom)
22. Leukæmi (blodkræft)
97. Andet organ

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Ca. hvor gammel var du, da lægen første gang fortalte dig, at du havde[hjerteanfald inkl. blodprop i hjertet 
eller andet hjerteproblem inkl. hjertesvigt eller vand i lungerne/ for højt blodtryk/ højt kolesteroltal/ 
slagtilfælde, blodprop i hjernen eller hjerneblødning/ sukkersyge/diabetes/ kronisk lungesygdom, fx kronisk 
bronkitis/ kræft/ mavesår/ Parkinsons sygdom/ grå stær/ hoftebrud/ andre brud/ demenssygdom/ anden 
psykisk sygdom (skizofreni, psykose, angst, neurose, manio-depressiv sygdom, depression)/ kronisk 
leddegigt/ slidgigt/ kronisk nyre sygdom]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Alder skal være mindre end eller lig med 
respondentens alder;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[Vi vil gerne have en præcis viden om nogle få, men vigtige sygdommes forekomst i de sidste par år.]
Siden vores interview med dig i ^FLLastInterviewMonthYear;, har du så[haft en blodprop i hjertet/ haft en blodprop 
i hjernen eller en hjerneblødning/ fået diagnosticeret kræft eller ondartet svulst/ haft hoftebrud]?
1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I hvilket organ, eller del af kroppen, har du, eller har du haft, kræft?
Kod gerne flere svar.;



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Vi vil gerne have en præcis viden om nogle få, men vigtige sygdommes forekomst i de sidste par år.]
Siden vores interview med dig i ^FLLastInterviewMonthYear;, har du så[haft en blodprop i hjertet/ haft en blodprop 
i hjernen eller en hjerneblødning/ fået diagnosticeret kræft eller ondartet svulst/ haft hoftebrud]?
1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

I hvilket år fik du diagnosticeret din seneste [blodprop i hjertet/ blodprop i hjernen eller hjerneblødning/ 
kræftsygdom eller ondartet svulst/ hoftebrud]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

I hvilken måned var det?
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hvor mange[blodpropper i hjertet/ blodpropper i hjernen eller hjerneblødning/ kræftsygdomme/ hoftebrud]
har du haft, siden vi talte med dig i ^FLLastInterviewMonthYear; ?
1. 1
2. 2
3. 3 eller flere

1. Hjerne
2. Mundhule
3. Strube
4. Svælg
5. Skjoldbruskkirtel
6. Lunge
7. Bryst
8. Spiserør
9. Mave
10. Lever
11. Bugspytkirtel
12. Nyre
13. Blærehalskirtel (prostata)
14. Testikel
15. Æggestok
16. Livmoderhals
17. Livmoder
18. Tyktarm eller endetarm
19. Blære
20. Hud
21. Lymfeknudekræft
22. Leukæmi (blodkræft)
97. Andet organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Året skal være højere end eller 
lig med året for seneste interview. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende 
bemærkning;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Måneden skal ligge senere 
eller samtidig med måneden for sidste interview. Hvis måneden er korrekt, tryk da "ignorer" og skriv en 
forklarende bemærkning.;]

IF (piIndex = 3)

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I hvilket organ, eller del af kroppen, har du, eller har du haft, kræft?
Kod gerne flere svar.;
1. Hjerne
2. Mundhule
3. Strube
4. Svælg
5. Skjoldbruskkirtel
6. Lunge
7. Bryst
8. Spiserør
9. Mave
10. Lever
11. Bugspytkirtel
12. Nyre
13. Blærehalskirtel (prostata)
14. Testikel
15. Æggestok
16. Livmoderhals
17. Livmoder
18. Tyktarm eller endetarm



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Vi vil gerne have en præcis viden om nogle få, men vigtige sygdommes forekomst i de sidste par år.]
Siden vores interview med dig i ^FLLastInterviewMonthYear;, har du så[haft en blodprop i hjertet/ haft en blodprop 
i hjernen eller en hjerneblødning/ fået diagnosticeret kræft eller ondartet svulst/ haft hoftebrud]?
1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

I hvilket år fik du diagnosticeret din seneste [blodprop i hjertet/ blodprop i hjernen eller hjerneblødning/ 
kræftsygdom eller ondartet svulst/ hoftebrud]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

I hvilken måned var det?
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hvor mange[blodpropper i hjertet/ blodpropper i hjernen eller hjerneblødning/ kræftsygdomme/ hoftebrud]
har du haft, siden vi talte med dig i ^FLLastInterviewMonthYear; ?
1. 1
2. 2
3. 3 eller flere

19. Blære
20. Hud
21. Lymfeknudekræft
22. Leukæmi (blodkræft)
97. Andet organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Året skal være højere end eller 
lig med året for seneste interview. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende 
bemærkning;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Måneden skal ligge senere 
eller samtidig med måneden for sidste interview. Hvis måneden er korrekt, tryk da "ignorer" og skriv en 
forklarende bemærkning.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

I hvilket år fik du diagnosticeret din seneste [blodprop i hjertet/ blodprop i hjernen eller hjerneblødning/ 
kræftsygdom eller ondartet svulst/ hoftebrud]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I hvilket organ, eller del af kroppen, har du, eller har du haft, kræft?
Kod gerne flere svar.;
1. Hjerne
2. Mundhule
3. Strube
4. Svælg
5. Skjoldbruskkirtel
6. Lunge
7. Bryst
8. Spiserør
9. Mave
10. Lever
11. Bugspytkirtel
12. Nyre
13. Blærehalskirtel (prostata)
14. Testikel
15. Æggestok
16. Livmoderhals
17. Livmoder
18. Tyktarm eller endetarm
19. Blære
20. Hud
21. Lymfeknudekræft
22. Leukæmi (blodkræft)
97. Andet organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Året skal være højere end eller 
lig med året for seneste interview. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende 
bemærkning;]



ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[Vi vil gerne have en præcis viden om nogle få, men vigtige sygdommes forekomst i de sidste par år.]
Siden vores interview med dig i ^FLLastInterviewMonthYear;, har du så[haft en blodprop i hjertet/ haft en blodprop 
i hjernen eller en hjerneblødning/ fået diagnosticeret kræft eller ondartet svulst/ haft hoftebrud]?
1. Ja
5. Nej

IF (PH072_HadCondition = a1)

PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)
I hvilken måned var det?
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hvor mange[blodpropper i hjertet/ blodpropper i hjernen eller hjerneblødning/ kræftsygdomme/ hoftebrud]
har du haft, siden vi talte med dig i ^FLLastInterviewMonthYear; ?
1. 1
2. 2
3. 3 eller flere

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Måneden skal ligge senere 
eller samtidig med måneden for sidste interview. Hvis måneden er korrekt, tryk da "ignorer" og skriv en 
forklarende bemærkning.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

I hvilket år fik du diagnosticeret din seneste [blodprop i hjertet/ blodprop i hjernen eller hjerneblødning/ 
kræftsygdom eller ondartet svulst/ hoftebrud]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

I hvilken måned var det?
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
I hvilket organ, eller del af kroppen, har du, eller har du haft, kræft?
Kod gerne flere svar.;
1. Hjerne
2. Mundhule
3. Strube
4. Svælg
5. Skjoldbruskkirtel
6. Lunge
7. Bryst
8. Spiserør
9. Mave
10. Lever
11. Bugspytkirtel
12. Nyre
13. Blærehalskirtel (prostata)
14. Testikel
15. Æggestok
16. Livmoderhals
17. Livmoder
18. Tyktarm eller endetarm
19. Blære
20. Hud
21. Lymfeknudekræft
22. Leukæmi (blodkræft)
97. Andet organ

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Året skal være højere end eller 
lig med året for seneste interview. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende 
bemærkning;]



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Se venligst på kort 8. I løbet af mindst de seneste 6 måneder, har du da været generet af nogle af de helbredsproblemer, 
der nævnes på dette kort? Fortæl mig venligst hvilket nummer eller numre.
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Fald
2. Bekymring for at falde
3. Svimmelhed, besvimelser eller kortvarig bevidstløshed
4. Mathed eller manglende energi
96. Ingen

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Du kan ikke vælge 
""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Er du generet af smerter?
1. Ja
5. Nej

IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

Vores næste spørgsmål handler om den medicin, du evt. tager. Se venligst på kort 10. Tager du for øjeblikket, mindst 1 
gang om ugen, medicin for nogle af de på kortet nævnte helbredsproblemer?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Højt kolesterol
2. Højt blodtryk
3. Sygdom i kranspulsårer eller hjerneblodkar
4. Andre hjertesygdomme
6. Diabetes/sukkersyge
7. Ledsmerter
8. Andre smerter (fx hovedpine, muskelsmerter osv.)
9. Søvnproblemer
10. Angst eller depression
11. Knogleskørhed/osteoporose
13. For meget mavesyre
14. Kronisk bronkitis
15. Bindevævsygdom (kun binyrebarkhormon eller steroid)
96. Ingen
97. Anden, endnu ikke nævnt medicin

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF (NOT((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Omtrent hvor meget vejer du?
Vægten angives i kg.
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Venligst bekræft: 
IP vejer; TOSTRING(PH012_Weight) kilo, er det korrekt? Hvis ikke, gå da tilbage til foregående svar og ret svaret. Hvis 
svaret er korrekt, tryk da "Ignorer" og fortsæt.;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Har du tabt dig i vægt i løbet af de seneste 12 måneder?
1. Ja
5. Nej

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

ENDIF
[4] 

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Hvor mange[blodpropper i hjertet/ blodpropper i hjernen eller hjerneblødning/ kræftsygdomme/ hoftebrud]
har du haft, siden vi talte med dig i ^FLLastInterviewMonthYear; ?
1. 1
2. 2
3. 3 eller flere

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Måneden skal ligge senere 
eller samtidig med måneden for sidste interview. Hvis måneden er korrekt, tryk da "ignorer" og skriv en 
forklarende bemærkning.;]

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Hvor slemme er smerterne for det meste? Er de ..
Læs højt.;
1. Lette
3. Moderate
5. Svære

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Se kort 9. I hvilke dele af kroppen føler du smerter?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ryg
2. Hofte
3. Knæ
4. Andre led
5. Mund/tænder
6. Andre dele af kroppen (ikke led)
7. Over det hele

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Du kan ikke vælge 'over det 
hele' sammen med et andet svar. Vær venlig at ændre dit svar.;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Tager du mindst 5 forskellige slags medicin på en typisk dag? Medregn lægeordineret medicin, håndkøbsmedicin 
og kosttilskudspræparater, fx vitaminer og mineraler.
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Bruger du sædvanligvis briller eller kontaktlinser?
Alle typer briller, også læsebriller.
1. Ja
5. Nej

IF (PH041_UseGlasses = a1)

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

Har du et høreapparat?
1. Ja
5. Nej

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
Hvor mange kg har du tabt?
Kun vægt i hele KG, altså 1 kg, 2 kg, 3 kg osv.
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Hvorfor har du tabt dig?
Læs højt.;
1. På grund af sygdom
2. Har været på kur / fulgt speciel diæt
3. Både på grund af sygdom og fordi jeg har været på kur
97. Andre årsager til vægttab

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Hvor høj er du?
Højden skal angives i cm.
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) [Bekræft 
venligst: IP måler; TOSTRING(PH013_HowTall) centimeter, er det korrekt? Hvis ikke, gå venligst tilbage til foregående 
svar og ret svaret. Hvis svaret er korrekt, tryk da "Ignorer" og fortsæt.;]

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Hvilken type briller eller kontaktlinser bruger du?
Kod gerne flere svar.; Læs højt.;
SET OF 1. Briller/kontaktlinser med glidende overgang (Bifokale eller progressive)
2. Læsebriller/kontaktlinser (enkeltstyrkeglas)
3. Afstandsbriller/kontaktlinser
4. Andre briller/kontaktlinser

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Hvor godt er dit syn med hensyn til at se ting på afstand, fx genkende en ven på den anden side af gaden[, når du 
bruger briller eller kontaktlinser som du plejer]? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Hvor godt er dit syn med hensyn til at se ting på afstand, fx genkende en ven på den anden side af gaden[, når du 
bruger briller eller kontaktlinser som du plejer]? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Hvor godt er dit syn med hensyn til at se ting tæt på, såsom at læse almindelig avisskrift[, når du bruger briller eller 
kontaktlinser som du plejer]? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Hvor godt er dit syn med hensyn til at se ting tæt på, såsom at læse almindelig avisskrift[, når du bruger briller eller 
kontaktlinser som du plejer]? Vil du sige, at det er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)



ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Er din hørelse[, når du som vanligt bruger høreapparat]...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Se på kort 11. Fortæl mig venligst, om du har besvær med at udføre nogen af de aktiviteter, som er nævnt på kortet? Du 
skal kun tænke på sådanne besvær, som du forventer vil vare mere end 3 måneder.
Spørg: er der flere? Kod gerne flere svar.;
SET OF 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 dine 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 et bord
96. Ingen af delene

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" sammen 
med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Se på kort 12. Har du besvær med at udføre nogen af disse aktiviteter pga. et fysisk, psykisk eller hukommelsesmæssigt 
problem? Igen, du skal kun tænke på sådanne besvær, som du forventer vil vare mere end 3 måneder.
Spørg: er der flere? Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. At tage tøj på, inkl. tage sko og strømper 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 eller 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
10. At foretage telefonopkald
11. At tage medicin
12. At arbejde i huset eller haven
13. At tage sig af pengesager, såsom at betale regninger og holde øje med udgifterne
14. At selvstændigt forlade boligen og anvende transportmidler
15. Udføre personlig tøjvask
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" sammen 
med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF (NOT(((((96 IN (PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DontKnow) OR 
(PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DontKnow) OR (PH049_HeADLb = 
Refusal))))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Se venligst på kort 13. Benytter du dig af nogen af de hjælpemidler, der er nævnt på dette kort?
Nr. 7 inkluderer kun personlige nødkaldeapparater til brug for hjælp efter fx. fald.
SET OF 1. En hånd- eller albuestok
2. Et gangstativ eller rollator
3. En kørestol
4. En elektrisk kørestol
5. En handicap scooter
6. Specielle spiseredskaber
7. En personlig alarm/kalde apparat
8. Gelænder, håndgreb, m.m. (som støtte ved gang og forflytninger)
9. Forhøjet toiletsæde m/u armstøtte
10. Inkontinens bleer
96. Ingen af nævnte
97. Andre (specificer)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" sammen 
med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Bruger du normalt høreapparat?
1. Ja
5. Nej

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Hvis du tænker på de aktiviteter, du har problemer med, er der så nogen, der hjælper dig med disse aktiviteter?
Inkl. din partner/ægtefælle eller andre i husstanden.
1. Ja
5. Nej

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Ville du sige, at den hjælp, du modtager, svarer til dit behov?
Læs højt.;
1. Til hver en tid
2. Sædvanligvis
3. Nogen gange
4. Stort set aldrig

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)



ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

Hvilke andre hjælpemidler?
STRING

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
De følgende spørgsmål drejer sig om rygning og alkohol. Har du nogensinde dagligt røget cigaretter, cigarer, cerutter eller 
pibe i en periode på mindst ét år?
1. Ja
5. Nej

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

Har du i løbet af de seneste 7 dage indtaget mindst én alkoholisk drik?
1. Ja
5. Nej

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Se på kort 15.
Inden for de sidste tre måneder, hvor mange gange har du indtaget 6 eller flere genstande ved en enkelt lejlighed?
Standard alkohol enheder er vist på forrige kort.
1. Dagligt eller næsten dagligt
2. Fem eller seks dage om ugen
3. Tre eller fire dage om ugen
4. En eller to gange om ugen
5. En eller to gange om måneden
6. Mindre end en gang om måneden
7. Overhovedet ikke i de seneste 3 måneder

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Vi vil gerne vide, hvor meget fysisk aktivitet du laver i din hverdag? Hvor ofte laver du hård fysisk aktivitet, så som sport, 
tungt husligt arbejde eller anden fysisk anstrengende arbejde, også erhvervsarbejde?
Læs højt.;
1. Mere end én gang om ugen
2. 1 gang om ugen
3. 1-3 gange om måneden
4. Næsten ikke eller aldrig

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Hvor ofte laver du moderat anstrengende gøremål, som fx havearbejde, bilvask eller at spadsere en tur?
Læs højt.;
1. Mere end én gang om ugen
2. 1 gang om ugen
3. 1-3 gange om måneden
4. Næsten ikke eller aldrig

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Se venligst på kort 16. På en typisk uge, hvor ofte får du mejeriprodukter, fx et glas mælk, en ostemad eller sandwich 
med ost, en portion yoghurt eller en protein-tilskudsdrik.
1. Hver dag
2. 3-6 gange om ugen
3. To gange om ugen

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
Ryger du nu?
1. Ja
5. Nej

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Hvor mange år i alt [har du røget?/ røg du?]?
Medregn ikke perioder, hvor IP ikke røg.
Tast 1, hvis IP har røget i mindre end 1 år.
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Hvad[ryger du/ røg du før du holdt op]?
Cigaretter inkluderer også 'hjemmerullede'. Læs højt.; Kod gerne flere svar.;
1. Cigaretter
2. Pibe
3. Cigarer eller cerutter
4. E-cigaretter med nikotin opløsning

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Hvor mange cigaretter[har]^FL_BR006_2; [ryger du/ du røget] i gennemsnit om dagen?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Se venligst på kort 14, der viser standardenheder på alkoholgenstande. Hvor mange genstande har du, rundt 
regnet, indtaget i løbet af de seneste 7 dage?
Åben hæftet og beregn, sammen med IP, antal genstande/uge. Hvis ingen, tast da '0'. Afrund venligst til nærmeste 
hele tal.
NUMBER [0..200]



ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

4. En gang om ugen
5. Mindre end en gang om ugen

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Se venligst på kort 16). I en typisk uge, hvor ofte spiser du så en portion bælgplanter, bønner eller æg?
1. Hver dag
2. 3-6 gange om ugen
3. To gange om ugen
4. En gang om ugen
5. Mindre end en gang om ugen

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Se venligst på kort 16). På en typisk uge, hvor ofte spiser du kød, fisk eller fjerkræ?
1. Hver dag
2. 3-6 gange om ugen
3. To gange om ugen
4. En gang om ugen
5. Mindre end en gang om ugen

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Se på kort 16). På en typisk uge, hvor ofte spiser du en portion frugt eller grøntsager?
1. Hver dag
2. 3-6 gange om ugen
3. To gange om ugen
4. En gang om ugen
5. Mindre end en gang om ugen

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Vil du hævde, at du ikke spiser kød, fisk eller fjerkræ oftere fordi......
Læs højt.;
1. du ikke har råd til at spise det oftere
2. af andre årsager

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Dette er begyndelsen på de kognitive tests: mens du udfylder denne sektion, bedes du sikre dig, at der ikke er en tredje 
person tilstede.
Start på en non-proxy sektion. Proxy ikke tilladt. Hvis IP ikke er i stand til at svare på disse spørgsmål, tast da CTRL-K
ved hvert spørgsmål.
1. Fortsæt

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

En del af denne undersøgelse drejer sig om menneskers hukommelse og evne til at tænke over ting. Nu vil jeg først spørge 
dig om datoen i dag. Hvilken dato er det i dag?
Kod hvorvidt dato i måneden (^FLDay;) er angivet korrekt.
1. Dato angivet korrekt
2. Dato ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken dato det er

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
Hvilken måned er vi i?
Kod hvorvidt måned (;) er angivet korrekt.
1. Måned angivet korrekt
2. Måned ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken måned vi er i

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Hvilket år er vi i?
Kod hvorvidt år (^FLYear;) er angivet korrekt.
1. År er angivet korrekt
2. År er ikke angivet korrekt/ved ikke hvilket år vi er i

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Kan du sige mig, hvilken ugedag det er i dag?
Korrekt svar: (^FLToday;)
1.Ugedag angivet korrekt
2. Ugedag ikke angivet korrekt/ved ikke hvilken ugedag det er

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om dine læse- og skrivefærdigheder. Hvordan er dine læsefærdigheder til 
daglig brug? Vil du sige, at de er....
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget gode
3. Gode
4. Nogenlunde
5. Dårlige

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Hvorledes vil du bedømme dine færdigheder i at skrive og stave i dagligdagen? Vil du sige, at de er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget god
3. God
4. Nogenlunde
5. Dårlig



CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Hvor god vil du vurdere din hukommelse til at være på nuværende tidspunkt? Vil du sige, at den er: fremragende, meget 
god, god, nogenlunde eller dårlig?
1. Fremragende
2. Meget god
3. God
4. Nogenlunde
5. Dårlig

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

Jeg vil nu læse en liste af ord op fra min computerskærm. Vi har med vilje lavet listen så lang, at det vil være svært for 
enhver, at huske alle ordene. De fleste mennesker kan blot huske nogle få ord. Jeg vil bede dig lytte opmærksomt, da 
ordene ikke bliver gentaget. Når jeg er færdig, vil jeg bede dig om at gentage så mange af ordene, du kan huske. 
Rækkefølgen er underordnet. Har du forstået, hvad opgaven går ud på?
Hav venligst interviewernoteringsbogen klar.
1. Fortsæt

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
Sammenlignet med ^FLLastInterviewMonthYear;, synes du så din hukommelse er bedre nu, nogenlunde den samme 
eller dårligere i dag end dengang?
1. Bedre
2. Nogenlunde den samme
3. Dårligere

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Klar?
Vent indtil ordene kommer frem på skærmen.
Kryds bagefter ord af i interviewernoteringsbogen.
Tillad op til 1 minut til at huske.
Indtast de ord som IP husker korrekt.
1. Start testen

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Fortsæt

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Fortæl mig nu alle de ord, du kan huske.
SET OF 1. Hotel
2. Flod
3. Træ
4. Hud
5. Guld
6. Marked
7. Papir
8. Barn
9. Konge
10. Bog
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Fortæl mig nu alle de ord, du kan huske.
SET OF 1. Himmel
2. Ocean
3. Flag
4. Dollar
5. Kone
6. Maskine
7. Hjem
8. Jord
9. Gymnasium
10. Smør
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Fortæl mig nu alle de ord, du kan huske.
SET OF 1. Kvinde
2. Sten
3. Blod
4. Hjørne
5. Sko
6. Brev
7. Pige
8. Hus



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

9. Dal
10. Motor
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Du kan ikke vælge 
""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

ENDIF

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Fortæl mig nu alle de ord du kan huske.
SET OF 1. Vand
2. Kirke
3. Læge
4. Slot
5. Ild
6. Have
7. Hav
8. Landsby
9. Baby
10. Bord
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Du kan ikke 
vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Jeg vil nu bede dig om at nævne så mange forskellige dyr, du kan komme i tanke om. Du får 1 min. til dette. Klar? 
Så begynder vi...
Lad præcis ét minut gå. Hvis IP stopper før tiden er gået, så tilskynd ham/hende til at finde flere ord. Hvis IP ikke 
siger noget i 15 sekunder, så gentag instruktionen ("Jeg vil bede dig om at nævne alle de dyr, du kan komme i 
tanke om"). Der gives ikke yderligere tid, selv om instruktionen skal gentages.
1. Fortsæt

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Scoren er summen af korrekt nævnte dyr. Alle medlemmer af dyreriget, virkelige eller mytiske, scores som 
korrekte, dog ikke gentagelser og kælenavne. Kønsbestemte dyrenavne og ungdyrs navne accepteres også.
1. Fortsæt

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Scoren er summen af korrekt nævnte dyr. Alle medlemmer af dyreriget, virkelige eller mytiske, scores som 
korrekte, dog ikke gentagelser og kælenavne. Kønsbestemte dyrenavne og ungdyrs navne accepteres også. Kod 
antallet af korrekte dyrenavne (0-100)
NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om brug af tal i dagligdagen.
Hvis nødvendigt, så tilskynd respondenten til at svare på hvert af talforståelses-spørgsmålene.
1. Fortsæt

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)
Hvis risikoen for at få en sygdom er 10 procent, hvor mange personer ud af 1000 (et tusinde) vil forventes at få 
sygdommen?
Læs IKKE svarmulighederne op.
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Andet svar

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
På udsalg sælger en forretning alle varer til halv pris. Før udsalget koster en stol 300 ^FLCurr;. Hvor meget 
vil den koste på udsalg?
Læs IKKE svarmulighederne op.
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Andet svar

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
En forhandler sælger en brugt knallert for 6.000 ^FLCurr;. Dette er totredjedele af det, den koster som ny. 
Hvad koster knallerten som ny?
Læs IKKE svarmulighederne op. IP må ikke regne det ud med papir og blyant.
1. 9000 ^FLCurr;
2. 4000 ^FLCurr;



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Lad os nu prøve nogle regnestykker. Hvad er 100 minus 7?
IP må ikke anvende papir og blyant for at regne det ud. Hvis IP lægger 7 til i stedet for, må du gerne gentage 
spørgsmålet.
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

ENDIF

3. 8000 ^FLCurr;
4. 12.000 ^FLCurr;
5. 18.000 ^FLCurr;
97. Andet svar

IF (CF014_NumCar = a1)

ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Lad os antage, at du har 2.000 ^FLCurr; på en opsparingskonto. Kontoen giver 10 procent i årlig 
rente. Hvor meget ville du have på kontoen efter 2 år?
Læs IKKE svarene op.
1. 2420 ^FLCurr;
2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;
6. 2400 ^FLCurr;
97. Andet svar

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
Og træk 7 fra det.
Dette er den anden subtraktion.
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
Og træk 7 fra det.
Dette er den tredje subtraktion.
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
Og træk 7 fra det.
Dette er den fjerde subtraktion.
NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
Og træk 7 fra det.
Dette er den femte subtraktion.
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
For lidt siden læste jeg op en liste med ord, hvorefter du gentog, de ord du kunne huske. Fortæl mig 
venligst hvilke ord du kan huske nu?
Notér ordene i interviewernoteringsbogen. Tillad op til 1 minut til at huske. Indtast de ord som IP 
genkalder korrekt.
SET OF 1. Hotel
2. Flod
3. Træ
4. Hud
5. Guld
6. Marked
7. Papir
8. Barn
9. Konge
10. Bog
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
For lidt siden læste jeg op en liste med ord, hvorefter du gentog, de ord du kunne huske. Fortæl 
mig venligst hvilke ord du kan huske nu?
Notér ordene i interviewernoteringsbogen. Tillad op til 1 minut til at huske. Indtast de ord som 
IP genkalder korrekt.
SET OF 1. Himmel
2. Ocean
3. Flag



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

4. Dollar
5. Kone
6. Maskine
7. Hjem
8. Jord
9. Gymnasium
10. Smør
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Du kan ikke vælge 
""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
For lidt siden læste jeg op en liste med ord, hvorefter du gentog, de ord du kunne huske. 
Fortæl mig venligst hvilke ord du kan huske nu?
Skriv ordene ned i hæftet. Tillad op til 1 minut til at huske. Indtast de ord som IP 
genkalder korrekt.
SET OF 1. Kvinde
2. Sten
3. Blod
4. Hjørne
5. Sko
6. Brev
7. Pige
8. Hus
9. Dal
10. Motor
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Du kan ikke 
vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
For lidt siden læste jeg op en liste med ord, hvorefter du gentog, de ord du kunne huske. 
Fortæl mig venligst hvilke ord du kan huske nu?
Skriv ordene ned i hæftet. Tillad op til 1 minut til at huske. Indtast de ord som IP 
genkalder korrekt.
SET OF 1. Vand
2. Kirke
3. Læge
4. Slot
5. Ild
6. Have
7. Hav
8. Landsby
9. Baby
10. Bord
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Du kan ikke 
vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
I dette spørgsmål vil jeg gerne bede dig forsøge at tælle baglæns så hurtigt du kan fra det tal, som jeg giver dig om 
lidt. Jeg fortæller dig, når du skal stoppe.
Venligst start med tallet: 20
Vælg "1. Fortsæt" så snart du har læst tallet.
1. Fortsæt

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Vælg "1. Fortsæt" så snart IP har talt 10 tal, stopper eller beder om at starte forfra.
1. Fortsæt

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Nu må du gerne stoppe. Tak for deltagelsen.
Kod 1.Korrekt, hvis IP talte baglæns fra 19 til 10 eller fra 20 til 11 uden at lave fejl.
Tillad IP at begynde forfra, hvis[han/ hun] ønsker det.
1. Korrekt
5. Ikke korrekt
6. Vil gerne starte forfra

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Lad os prøve igen.
Tallet, som du skal tælle baglæns fra, er: 20
Vælg "1. Fortsæt" så snart du har læst tallet højt.

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)

Vælg "1. Fortsæt" så snart IP har talt 10 tal eller stopper.

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Nu må du gerne stoppe. Tak for deltagelsen.
Kod 1. Korrekt, hvis IP talte baglæns fra 19 til 10 eller fra 20 til 11 uden at lave fejl.
1. Korrekt
5. Ikke korrekt



ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Se venligst på kort 17. Om lidt vil jeg bede dig tegne en kopi af dette diagram.
Åben den side i noteringsbogen, hvor uendelighedssløjfen er afbilledet og giv den til IP. Det er tilladt for IP at rette 
fejl, mens der tegnes. Hvis IP ikke bryder sig om den første tegning og gerne vil lave en ny, må han/hun gerne det 
og du skal vurdere anden tegning i stedet.
Vurdering: Tegningen er udført korrekt, hvis uendelighedssløjferne krydser hinanden og hvis de ikke ligner cirkler.
1. Korrekt tegnet kopi ;
5. Ikke korrekt tegnet kopi ;
7. IP er ikke i stand til at tegne grundet fysiske årsager (f.eks. rystende hænder, dårligt syn).

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Se venligst på kort 18. Nu vil jeg bede dig kopiere denne tegning.
Åben den side i noteringsbogen, hvor terningen er afbilledet og giv den til IP. Det er tilladt for IP at rette fejl, mens 
der tegnes.
Hvis IP ikke selv bryder sig om første tegning og derfor vil lave en ny, er dette tilladt og du skal i stedet vurdere den 
anden tegning.
1. Korrekt kopi, hvis terningen har 12 linier, også selvom proportionerne ikke er perfekte. ;
2. Delvist korrekt, hvis terningen har mindre end 12 linier, men bibeholder en tilnærmelsesvis terningeform. ;
5. Ikke korrekt kopi.
7. IP er ikke i stand til at tegne grundet fysiske årsager (f.eks. rystende hænder, dårligt syn).

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
Og nu vil jeg bede dig tegne en urskive med tal, men undlade viserne i første omgang.
Åben den side i noteringsbogen, hvor urskiven er afbilledet og giv den til IP. 
Vælg "1. Fortsæt" når urskiven er tegnet eller når IP stopper. Det er tilladt for IP at rette fejl, mens der tegnes.
Hvis IP ikke selv bryder sig om første tegning og derfor vil lave en ny, er dette tilladt og du skal i stedet vurdere den 
anden tegning.
1. Fortsæt

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

LÆS IKKE DETTE HØJT. Vurder venligst om figuren har form som et ur (cirkel) og om de 12 tal er placeret 
tilnærmelsesvist korrekt inden for cirklen.

Korrekte eksempler: ;
1. Ja
5. Nej
7. IP er ikke i stand til at tegne grundet fysiske årsager (f.eks. rystende hænder, dårligt syn).

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål vedrørende navnene på nogle personer og ting.
Hvad bruger man normalt til at klippe i papir?
Tillad egnsbestemte svar.
1. Korrekt beskrevet (saks eller lign.)
5. Ikke korrekt

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Hvad kalder man en plante med pigge, som vokser i ørkenen?
Accepter svar, som er korrekte i dette land eller region.
1. Korrekt svar (kaktus eller et bestemt navn på en kaktus).
5. Ikke korrekt

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Hvor går man typisk hen for at købe medicin?
Accepter de svar, som er gældende for dette land eller region.
1. Korrekt svar (apotek mm.)
5. Ikke korrekt

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

LÆS IKKE DETTE HØJT.
Vurder venligst om alle 12 tal er inkluderet. Det er underordnet om de ikke er placeret det korrekte sted eller 
er tegnet uden for cirklen.

Korrekte eksempler: ;
1. Ja
5. Nej

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

Læs ikke dette højt. Vurder venligst om urskiven danner en tlinærmelsesvis cirkel.
1. Ja
5. Nej

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
Nu vil jeg bede dig tegne viserne, så uret viser 10 minutter over fem.
Vælg "1. Fortsæt" når IP har tegnet viserne eller stopper.
1. Fortsæt

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

LÆS IKKE DETTE HØJT: Vurder venligst følgende:
Er begge visere tegnet korrekt. Dvs. om de har forskellig længde og om de peger på de korrekte tal?
Du må gerne spørge, hvilken der er den store og lille viser.

Korrekt eksempel : ;



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Var der nogle ydre omstændigheder, som kan have forringet IP's udførelse af opgaven, fx telefonen ringede? Hvis du 
ønsker at kommentere, tast da CTRL+M.
1. Ja
5. Nej

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

INTERVIEWER CHECK: Hvem var til stede under denne sektion? Kod gerne flere svar.;
1. Kun IP
2. Partner til stede
3. Barn (børn) til stede
4. Anden (andre) til stede

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Kan ikke vælge -kun respondenten- med 
nogen anden kategori;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck)))) [Du har 
tidligere fortalt, at du ikke har nogen børn;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. IP
2. Sektionen er ikke besvaret (proxy interview)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF

1. Ja
5. Nej

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

ENDIF

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

Læs ikke dette højt. Vurder venligst om viserne peger på de rigtige tal, men der er byttet rundt på den 
store og lille viser.
1. Ja
5. Nej

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

LÆS IKKE DETTE HØJT: Vurder venligst følgende:
Peger den ene viser på det rigtige tal og har den rette længde? Det er underordnet om den 
anden viser mangler eller ikke er tegnet korrekt.

Korrekte eksempler: ;
1. Ja
5. Nej

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Henvend dig til IP's proxy og spørg ham/hende direkte ang. IPs kognitive færdigheder.

De følgende spørgsmål skal besvares af IPs proxy alene uden at IP eller andre personer er tilstede. 

Denne del vil tage omkring 2 minutter. 
1. Fortsæt

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål til dig (da du er den person, som svarer på IP's vegne).

En del af denne undersøgelse vedrører personers hukommelse og evne til at tænke over ting.

Først, hvordan vil du bedømme ^FLRespondentName; 's hukommelse på nuværende tidspunkt?
Ville du sige den er fremragende, meget god, god, nogenlunde eller dårlig? 
1. Fremragende
2. Meget god(t)
3. God(t)
4. Nogenlunde
5. Dårlig(t)

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
Sammenlignet med for to år siden, vil du vurdere, at ^FLRespondentName; 's hukommelse er bedre nu, nogenlunde 
den samme eller værre end dengang?
1. Bedre
2. Nogenlunde den samme
3. Værre

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
Sammenlignet med for to år siden, hvor god er ^FLRespondentName; til at huske ting om sin familie og venner, 
såsom deres arbejde, fødselsdage og adresser?
Er det blevet bedre, nogenlunde det samme eller værre?
1. Bedre
2. Nogenlunde det samme
3. Værre
4.(Skal ikke læses højt) Ip laver ikke denne aktivitet

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
Sammenlignet med for to år siden, hvor god er ^FLRespondentName; til at huske ting, der er sket for nyligt?

(Er det blevet bedre, nogenlunde det samme eller værre?)
1. Bedre
2. Nogenlunde det samme



ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

3. Værre
4.(Skal ikke læses højt) Ip laver ikke denne aktivitet

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
Sammenlignet med for to år siden, hvor god er ^FLRespondentName; til at genkalde samtaler et par dage efter, de 
har fundet sted?

(Er det blevet bedre, nogenlunde det samme eller blevet værre?)
1. Bedre
2. Nogenlunde det samme
3. Værre
4.(Skal ikke læses højt) Ip laver ikke denne aktivitet

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
Sammenlignet med for to år siden, hvor god er ^FLRespondentName; til at huske hvilken dag og måned det er?

(Er det blevet bedre, nogenlunde det samme eller værre?)
1. Bedre
2. Nogenlunde det samme
3. Værre
4.(Skal ikke læses højt) Ip laver ikke denne aktivitet

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
Sammenlignet med for to år siden, hvor god er ^FLRespondentName; til at lære nye ting generelt? 

(Er det blevet bedre, nogenlunde det samme eller værre?)
1. Bedre
2. Nogenlunde det samme
3. Værre
4.(Skal ikke læses højt) Ip laver ikke denne aktivitet

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
Sammenlignet med for to år siden, hvor god er ^FLRespondentName; til at håndtere penge, når der skal købes 
ind? 

(Er det blevet bedre, nogenlunde det samme eller værre?)
1. Bedre
2. Nogenlunde det samme
3. Værre
4.(Skal ikke læses højt) Ip laver ikke denne aktivitet

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
Sammenlignet med for to år siden, hvor god er ^FLRespondentName; til at:

Håndtere økonomiske forhold, såsom sin pension eller kommunikation med banken? 

(Er det blevet bedre, nogenlunde det samme eller værre?)
1. Bedre
2. Nogenlunde det samme
3. Værre
4.(Skal ikke læses højt) Ip laver ikke denne aktivitet

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Nu, (hvis vi tænker på nuværende adfærd), farer [han/ hun] nogensinde vild i et bekendt miljø?
1. Ja
5. Nej

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Går [han/ hun] nogensinde en tur uden at kunne finde hjem igen på egen hånd?
1. Ja
5. Nej

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Kan [han/ hun] være ladt alene i en times tid eller lignende?
1. Ja
5. Nej

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Hører [han/ hun] nogensinde nogle lyde eller ser nogle ting, som ikke eksisterer?
1. Ja
5. Nej

CF854_End_proxy (END PROXY)

Dette var sidste spørgsmål, som skulle stilles til IPs proxy alene.
1. Fortsæt

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Check hvem der var til stede under denne sektion ud over proxy.
1. PROXY alene
2. IP til stede 
3. Partner til stede
4. Barn (børn) til stede
5. Andre

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Kan ikke vælge -kun 
respondenten- med nogen anden kategoriProxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Vi har tidligere talt om dit fysiske helbred. Dit humør og dit psykiske velbefindende kan også fortælle noget om helbredet.
Start på en non-proxy sektion. Proxy ikke tilladt. Hvis IP ikke er til stede eller ikke i stand til selv at samtykke til at 
deltage, tast da CTRL-K ved hvert spørgsmål.
1. Fortsæt

MH002_Depression (DEPRESSION)
Har du inden for den sidste måned været ked af det eller deprimeret?
Hvis IP beder om præcisering, så sig 'med ked af det eller deprimeret, mener vi ulykkelig, i trist humør eller nedtrykt'.



1. Ja
5. Nej

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Hvad er dit håb for fremtiden?
Noter om håb nævnes eller ej.
1. Hvilket som helst håb nævnt
2. Intet håb nævnt

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
Har du inden for den sidste måned ønsket, at du hellere var død?
1. Enhver angivelse af selvmordstanker og ønsker om at være død
2. Ikke haft sådanne ønsker

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Har du tilbøjelighed til selvbebrejdelser eller skyldfølelser?
1. Ja tydeligt overdreven skyld eller selvbebrejdelse
2. Ingen sådanne følelser
3. Nævner skyld eller selvbebrejdelse, men det er uklart, om det udgør tydelig eller overdreven skyld eller selvbebrejdelse

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Har du haft søvnproblemer i den seneste tid?
1. Ja, problemer med at sove eller nylige ændringer i søvnmønsteret
2. Ingen søvnproblemer

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
Hvordan har din interesse, i løbet af den seneste måned, været for ting omkring dig?
1. Mindre interesse end sædvanligvis
2. Intet tab af interesse
3. Intet specifikt eller kodbart svar

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

Har du været irritabel i den senere tid?
1. Ja
5. Nej

MH011_Appetite (APPETITE)
Hvordan har din appetit været i den seneste måned?
1. Nedsat lyst til mad/dårlig appetit
2. Uændret madlyst
3. Intet specifikt svar eller svaret kan ikke kodes som 1 eller 2

IF (MH011_Appetite = a3)

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

Har du inden for den seneste måned haft for lidt energi til at gøre de ting, du havde lyst til?
1. Ja
5. Nej

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Hvordan er din koncentrationsevne? Kan du fx koncentrere dig om et TV-program, en film eller et radioprogram?
1. Vanskelighed ved at koncentrere sig om underholdning
2. Ikke nævnt nogen sådan vanskelighed

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Kan du koncentrere dig om det, du læser?
1. Vanskelighed ved at koncentrere sig om at læse
2. Ikke nævnt en sådan vanskelighed

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Hvad har du for nylig følt glæde ved at gøre?
1. Kan IKKE nævne nogen fornøjelig aktivitet
2. Nævner en hvilken som helst fornøjelse ved en aktivitet

MH017_Tear (TEARFULNESS)
Har du grædt inden for den seneste måned?
1. Ja
5. Nej

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Jeg vil nu læse nogle udsagn op og spørge dig, hvor ofte du føler, du har det sådan: Ofte, noget af tiden, næsten aldrig, 
aldrig
1. Fortsæt

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
Hvad bebrejder du så dig selv for?
Bemærk, kod kun 1 hvis skyldfølelsen eller selvbebrejdelsen er klart ude af proportioner i forhold til 
omstændighederne. Det vil typisk være en mindre fejl, hvis det overhovedet har været en fejl. Berettiget eller 
passende skyldfølelse skal kodes som 2.
1. Det givne eksempel udgør tydeligt skyld eller selvbebrejdelse
2. Det givne eksempel udgør IKKE tydeligt skyld eller selvbebrejdelse, eller det er uklart om det gør det

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Bliver du ved med at dyrke dine interesser/hobbies?
1. Ja
5. Nej

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Så, har du spist mindre eller mere, end du plejer?
1. Mindre
2. mere
3. Hverken mere eller mindre



ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

Hvor stor en del af tiden føler du, at du mangler selskab?
Læs højt.;
1. Ofte
2. Noget af tiden
3. Næsten aldrig eller aldrig

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Hvor ofte føler du dig udenfor?
Gentag om nødvendigt.
1. Ofte
2. Noget af tiden
3. Næsten aldrig eller aldrig

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Hvor stor en del af tiden føler du dig isoleret fra andre?
Gentag om nødvendigt.
1. Ofte
2. Noget af tiden
3. Næsten aldrig eller aldrig

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Hvor stor en del af tiden føler du dig ensom?
Gentag om nødvendigt.
1. Ofte
2. Noget af tiden
3. Næsten aldrig eller aldrig

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. IP
2. Sektionen er ikke besvaret (proxy interview)

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Nu har vi nogle spørgsmål vedrørende dine lægebesøg og din sygeforsikring.
1. Fortsæt

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Lad os begynde med din sygeforsikring. Alt i alt, hvor tilfreds er du med den Offentlige Sygesikrings dækning af 
sundhedsydelser? Er du...
Læs højt.;
1. Meget tilfreds
2. Noget tilfreds
3. Noget utilfreds
4. Meget utilfreds

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Har du en supplerende sundhedsforsikring, dvs. en supplerende forsikring, der dækker for ydelser, der ikke dækkes af den 
Offentlige Sygesikring? Ydelserne kan være undersøgelser, lægebesøg, tandbehandlinger, supplerende behandlinger, samt 
medicin. IWER: Eksempelvis medlemskab af Sygeforsikringen "danmark" eller anden sundhedsforsikringsselskab.
1. Ja
5. Nej

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Har du en privat plejeforsikring?
Læs højt.; Kod gerne flere svar.; Hvis uklart, så forklar: En plejeforsikring kan dække udgifter til langtidspleje. Det dækker 
sædvanligvis hjemmepleje, plejehjemsophold, dagcenter, hospice, aflastning. Privat plejeforsikring er sjældent 
forekommende i Danmark. Alle danskere vil have en offentlig (kode 1). Brug kun 'privat' (kode 3), hvis IP har tegnet egen 
privat plejeforsikring. Kode 2 eksisterer ikke i Danmark.
1. Offentlig
2.
3. Privat
96. Ingen

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Du kan ikke 
vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

I løbet af de seneste 12 måneder, dvs. siden ^FLLastYearMonth;, hvor mange gange i alt har du set eller talt med en læge 
eller sygeplejerske vedr. dit helbred? Udelad tandlægebesøg og hospitalsindlæggelser, men medtag skadestuebesøg og 
ambulante besøg.
Medregn også kontakt per telefon eller andre kontaktmåder.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

I løbet af det sidste år, dvs. siden ^FLLastYearMonth;, er du da blevet vaccineret mod influenza?
1. Ja
5. Nej

HC885_EyeExam (EYE EXAM)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Hvor mange af disse var med en praktiserende læge?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Tallet kan ikke være højere end det antal kontakter IP 
har haft.;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Hvor mange af disse var med en specialist? Udelad tandlæger og skadestuebesøg.
En specialist er f.eks. en øjenlæge, gynækolog, cardiolog, psykiater, reumatolog, ortopæd, øre-, næse- halslæge, 
geriater, neorolog, radiolog... 
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Tallet kan ikke være højere end det antal 
kontakter IP har haft.;]



I løbet af de sidste to år, dvs. siden ^FLTwoYearsBackMonth;, har du da fået dine øjne undersøgt af en øjenlæge eller en 
optiker?
1. Ja
5. Nej

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Nogle sundhedsprofessionelle laver screeningsundersøgelser for tarmkræft, såsom sigmoideoskopi, koloskopi eller test af 
blod i afføringen.
I løbet af de sidste to år, dvs. siden ^FLTwoYearsBackMonth;, har du da fået foretaget en af disse undersøgelser?
1. Ja
5. Nej

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
Har du indenfor de seneste 12 måneder, dvs. siden ^FLLastYearMonth;, været til tandlæge eller 
tandplejer/tandprotetiker?
Medregn besøg til rutine-kontroller, for tænder, protese eller anden mundhulehygiejne.
1. Ja
5. Nej

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
Har du i løbet af de seneste 12 måneder, dvs. siden ^FLLastYearMonth;, været indlagt på et hospital natten over? Medregn 
ophold på medicinske, kirurgiske, psykiatriske eller andre specialafdelinger.
1. Ja
5. Nej

IF (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

Har du indenfor de seneste 12 måneder overnattet på en anden form for institution, fx døgnrehabilitering eller 
genoptræningscenter? Medregn ikke aflastningsophold på plejehjem.
1. Ja
5. Nej

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Se venligst på 19. I løbet af de seneste 12 måneder, har du da fravalgt nogle af følgende behandlinger på grund af 
økonomiske omkostninger?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Behandling fra praktiserende læge
2. Behandling fra speciallæge
3. Medikamenter
4. Tandlæge
5. Øjenlæge
6. Hushjælp
7. Betalt hjemmehjælp
96. Ingen af disse
97. En anden behandling, som ikke er vist på denne liste.

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

Se venligst på 19. I løbet af de seneste 12 måneder, har du da fravalgt nogle af følgende behandlinger på grund af, at de 
ikke var mulige at få eller let tilgængelige?
Forklar "let tilgængelig": Relativt tæt på hjemmet, rimelige åbningstider (fra IPs synspunkt).

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
I løbet af de sidste to år, dvs. siden ^FLTwoYearsBackMonth;, har du da fået taget et mammografi (røntgen af 
brystet)?
1. Ja
5. Nej

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Hvor mange gange har du i løbet af de sidste 12 måneder været indlagt natten over?
Tæl antallet af separate indlæggelser (ikke nætter).
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Hvor mange nætter i alt har du i løbet af de sidste 12 måneder været indlagt?
NUMBER [1..365]

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Var det en planlagt eller en akut indlæggelse?
1. Planlagt indlæggelse
2. Akut indlæggelse

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Var disse indlæggelser planlagte, akutte eller begge dele?
1. Planlagte
2. Akutte
3. Begge dele

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Hvor mange nætter i alt tilbragte du på en sådan genoptræningsinstitution indenfor de seneste 12 måneder?
NUMBER [1..365]



Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Behandling fra praktiserende læge
2. Behandling fra speciallæge
3. Medikamenter
4. Tandlæge
5. Øjenlæge
6. Hushjælp
7. Betalt hjemmehjælp
96. Ingen af disse
97. En anden behandling, som ikke er vist på denne liste.

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Hvor ofte har du behov for hjælp til at læse instruktioner, foldere eller anden skriftlig materiale fra lægen eller apoteket?
1. Altid
2. Ofte
3. Nogen gange
4. Sjældent
5. Aldrig

IF (MN024_NursingHome = a1)

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Vi har allerede talt om de besvær med forskellige aktiviteter, som du eventuelt måtte have pga. et helbredsproblem. 
Se venligst på kort 20. I løbet af de seneste 12 måneder, dvs. siden ^FLLastYearMonth;, modtog du i dit eget hjem, 
pga. et fysisk, følelses- eller hukommelsesmæssigt problem, nogen af de professionelle eller egenbetalte ydelser 
nævnt på dette kort?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Hjælp til personlig pleje, (fx komme i og ud af seng, påklædning, personlig hygiejne, toiletbesøg etc.)
2. Hjælp til praktiske opgaver dvs. rengøring, madlavning, indkøb
3. Madserviceordning (kommunalt eller privat)
4. Hjælp til andet (fx. medicindosering)
96. Ingen af ovennævnte

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a1 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

Har du i løbet af de seneste 12 måneder, dvs. siden ^FLLastYearMonth; opholdt dig natten over på et plejehjem?
Hvis IP flyttede permanent ind på et plejehjem for mindre end 12 måneder siden, så indtast 1. (ja, midlertidigt). 
Midlertidige ophold i Danmark vil typisk være i forbindelse med døgn-rehabilitering eller aflastningsophold. Med 
permanent menes non-stop i mindst 12 mdr.
1. Ja, midlertidigt
3. Ja, permanent
5. Nej

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [I begyndelsen af dette interview har du indtastet at IP's hjem ikke er et 
plejehjem. Nu indtaster du at IP bor permanent på et plejehjem. Skriv en bemærkning for at forklare.;] IF 
((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
I løbet af de seneste 12 måneder, i hvor mange uger har du modtaget hjemmehjælp eller betalt hjælp til 
personlig pleje i din egen bolig?
TÆL 4 UGER FOR HVER HELE MÅNED; TÆL 1 UGE FOR EN DELVIS UGE.
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
I gennemsnit, hvor mange timer per uge har du modtaget hjemmehjælp eller betalt hjælp til personlig pleje i 
din bolig?
RUND OP TIL HELE TIMER.
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
I løbet af de seneste 12 måneder, hvor mange uger har du modtaget hjemmehjælp eller betalt hjælp til 
praktiske opgaver i huset, fx rengøring (fordi du ikke kunne udføre opgaverne selv pga. helbredsproblemer)?
TÆL 4 UGER FOR HVER HELE MÅNED; TÆL 1 UGE FOR EN DEL AF EN UGE.
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
I gennemsnit, hvor mange timer per uge har du modtaget denne hjemmehjælp eller betalte hjælp?
RUND OP TIL HELE TIMER.
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
I løbet af de seneste 12 måneder, hvor mange uger modtog du madserviceordning, fordi du ikke kunne lave 
mad pga. helbredsproblemer?
TÆL 4 UGER FOR HVER MÅNED.
NUMBER [1..52]

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var der mindst én autoriseret sygeplejerske blandt personalet?
1. Ja
5. Nej

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

CHECK:
Hvem besvarede denne sektion?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF

Hvor mange uger har du i alt tilbragt på et plejehjem i løbet af de sidste 12 måneder?
Skriv 4 uger for hver hele måned; skriv 1 for en del af en uge.
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Har du i de seneste 12 måneder haft egenbetaling til ophold på plejehjem?
1. Ja
5. Nej

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Hvor meget har du i alt betalt for dit ophold på plejehjem (i de seneste 12 måneder)?
Indtast et beløb i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

ELSE

LI004_Intro (LINKING INTRO)
Nu skifter vi emne. Vi vil gerne koble dine besvarelser fra SHARE undersøgelsen med registre fra Danmarks 
Statistik. Ifølge Databeskyttelsesloven må vi ikke lave denne kobling, uden du har givet os samtykke hertil. 
Derfor vil vi gerne spørge dig om tilladelse til dette. Det er fuldstændig frivilligt at deltage og du kan til hver 
tid trække dit samtykke tilbage.
Brug venligst et par minutter på at læse denne erklæring.
Tag de to samtykkeerklæringer frem og giv den ene til respondenten. Svar på alle de spørgsmål, som IP 
måtte have.

Begynd en non-proxy sektion. Proxy er ikke tilladt. Hvis IP ikke er til stede eller i stand til selv at give sit 
samtykke, tast da CTRL+K ved hvert spørgsmål.
1. Samtykkeerklæringen vedr. kobling af data er fremvist.

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Tag samtykkeerklæringen og indtast det fortrykte IP nummer, i CAPI'en.
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

Indtast nummeret igen.
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Accepterer du, at dine besvarelser bliver koblet med registre fra Danmarks Statistik som beskrevet i 
dokumentet?
Hvis IP gav sit samtykke, bed da IP om at udfylde samtykkeerklæringen. Assister IP om nødvendigt. Indsæt 
samtykkeerklæringen i konvolutten og send den til DST.
Hvis IP stadig er i tvivl, kan samtykkeerklæringen udfyldes senere og IP kan selv sende den til DST.
Hvis IP ikke vil deltage, overstreg da samtykkeerklæringen og tag den med tilbage.

IP skal gemme en kopi selv. 
1. Ja, IP gav samtykke til koblingen..
2. IP er stadig i tvivl.
5. Nej, IP vil ikke give samtykke til koblingen af data.

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [værdierne skal være ens;]

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
Nu skifter vi emne. Vi vil gerne koble dine besvarelser fra SHARE undersøgelsen med registre fra 
Danmarks Statistik. Ifølge Databeskyttelsesloven må vi ikke lave denne kobling, uden du har givet os 
samtykke hertil. Derfor vil vi gerne spørge dig om tilladelse til dette. Det er fuldstændig frivilligt at 
deltage og du kan til hver tid trække dit samtykke tilbage.
Brug venligst et par minutter på at læse denne erklæring.
Tag de to samtykkeerklæringer frem og giv den ene til respondenten. Svar på alle de spørgsmål, som 
IP måtte have.
1. Samtykke er givet og IP har beholdt information vedr. samtykke
5. Der er ikke givet samtykke



ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

CHECK: Hvem besvarede denne sektion?
1. Respondenten
2. Sektionen er ikke besvaret (proxy interview).

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Hvad er dit CPR nummer?
Spørg om IP's CPR nummer og indtast de 10 cifre uden mellemrum i CAPI.
Hvis der opstår problemer, tast da CTRL+M og skriv en bemærkning. Tast derefter CTRL+R for at fortsætte 
med interviewet.

STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [CPR-nummer er forkert. Prøv venligst igen!;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Gentag venligst dit CPR nummer.
Indtast det 10-cifrede CPR nummer uden mellemrum i CAPI. Tilføj en bemærkning (CTRL+M) 
hvis der opstår et problem.
STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [værdierne skal være ens;]

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om din nuværende beskæftigelsessituation.
1. Fortsæt

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Se på kort 21. Hvilken af de nævnte punkter beskriver bedst din nuværende beskæftigelsessituation?
Kun ét svar. Kun hvis respondenten er i tvivl, så henhold dig til følgende: 1. Pensioneret (pensioneret fra eget 
arbejde, inkl. delvist pensioneret, på efterløn). Pensioneret refererer til kun at være pensioneret fra eget arbejde. 
Modtagere af efterlevelsespension, som ikke er pensionerede fra eget arbejde, skal ikke kodes som pensioneret. 
Hvis IP ikke passer ind i kategorierne 2-5, kod da som 'andet' (kode 6).
1. Pensioneret
2. Ansat eller selvstændig (inkl. arbejde i familievirksomhed)
3. Arbejdsløs og jobsøgende
4. Permanent på førtidspension
5. Hjemmegående
97. Andet

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
I hvilket år gik du på pension/efterløn?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Kan du huske, hvilken måned det var?
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Se på kort 22. Af hvilken årsag gik du på pension?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 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 blev ikke presset til 
det
5. Blev ledig, eller følte sig presset til at gå på pension eller efterløn
6. Eget dårlige helbred

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Pensioneringsår ligger før 16 års 
fødselsdag. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende bemærkning;]



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

7. Slægtning eller vens dårlige helbred
8. For at gå på pension samtidig med ægtefælle eller partner
9. For at tilbringe mere tid med familien
10. For at nyde livet

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Er du jobsøgende for øjeblikket?
1. Ja
5. Nej

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Vil du fortælle os, hvorfor du blev arbejdsløs? Var det...
Læs højt.; Sæsonarbejdere kodes som 5.
1. fordi din arbejdsplads lukkede
2. fordi du selv sagde op
3. fordi du blev afskediget
4. efter fælles aftale mellem dig og din arbejdsgiver
5. fordi et midlertidigt job var afsluttet
6. fordi du flyttede til en anden by
97. anden grund

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Vi er interesserede i det arbejde, som du måske har haft siden vores seneste interview.] Har du haft 
lønarbejde[siden sidste interview i/ i løbet af de sidste 4 uger], enten som ansat eller som selvstændig, også 
selv om det kun var nogle få timer?
1. Ja
5. Nej

IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND 
(EP002_PaidWork = a5))

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Har du nogensinde haft lønnet arbejde?
1. Ja
5. Nej

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Jeg vil gerne vide mere om alt det lønarbejde, du har haft siden det sidste interview i 
^FLLastInterviewMonthYear; og indtil nu. Har du været i arbejde i hele den periode?
Ferieperiode skal ikke tælles som afbrudt arbejde.
1. Ja
5. Nej

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Se venligst på kort 23. Selv om du har været i fast arbejde siden vi sidst interviewede dig i 
^FLLastInterviewMonthYear;, har du da oplevet nogle af de ændringer, som nævnes på dette kort?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. En ændring i ansættelsestype (fx fra lønmodtager til selvstændig)
2. En ny arbejdsgiver
3. En forfremmelse
4. Flytning af arbejdssted
5. En ændring af længden for ansættelseskontrakt (fra langtids- til korttidskontrakt eller omvendt)
96. Ingen af ovennævnte

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Du kan ikke 
vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED ^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007



4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:
HVIS IP'S JOBSITUATION ER UÆNDRET PÅ INTERVIEWTIDSPUNKTET, BRUG KODE '13' (= IDAG)
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har der været andre tidspunkter siden ^FLLastInterviewMonthYear;, hvor du har været[i arbejde/ 
arbejdsløs]?
1. Ja
5. Nej

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ^EP129_PeriodToMonth; 
ÅR:
Til år
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED 
^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020



ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR 

((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today = 
a5)))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:
HVIS IP'S JOBSITUATION ER UÆNDRET PÅ INTERVIEWTIDSPUNKTET, BRUG KODE '13' (= 
IDAG)
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har der været andre tidspunkter siden ^FLLastInterviewMonthYear;, hvor du har været[i 
arbejde/ arbejdsløs]?
1. Ja
5. Nej

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: 
^EP129_PeriodToMonth; ÅR:
Til år
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Du svarede, at du for tiden er hjemmegående, men at du har haft betalt arbejde før i tiden. Hvorfor holdt du 
op med at arbejde?
Læs højt.; Kod gerne flere svar.;
1. på grund af helbredsproblemer
2. fordi arbejdet var for anstrengende
3. det var for dyrt at ansætte én til at passe hjem eller familie
4. fordi du ønskede at passe børn eller børnebørn
5. fordi du blev afskediget, eller din arbejdsplads lukkede
6. fordi familiens indkomst var høj nok
7. for at pleje en ældre eller syg familiemedlem
97. andet

IF (((EP005_CurrentJobSit <> a3 AND ((EP125_ContWork = a5 OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2 AND 
(EP002_PaidWork = a5))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Har der siden ^FLLastInterviewMonthYear; været perioder, hvor du har været arbejdsløs?
1. Ja
5. Nej

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Nu vil jeg gerne spørge dig, om de gange du har været arbejdsløs i perioden siden vores sidste 
interview.
1. Fortsæt

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
Hvornår var du arbejdsløs? Vær venlig at give mig alle datoerne for hhv. start og slut.
1. Fortsæt

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:



1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED ^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:
HVIS IP'S JOBSITUATION ER UÆNDRET PÅ INTERVIEWTIDSPUNKTET, BRUG KODE '13' (= IDAG)
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har der været andre tidspunkter siden ^FLLastInterviewMonthYear;, hvor du har været[i arbejde/ 
arbejdsløs]?
1. Ja
5. Nej

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ^EP129_PeriodToMonth; 
ÅR:
Til år
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

Fra hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED 
^EP127_PeriodFromMonth; ÅR
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: ÅR:
HVIS IP'S JOBSITUATION ER UÆNDRET PÅ INTERVIEWTIDSPUNKTET, BRUG KODE '13' (= 
IDAG)
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December
13. I dag

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Har der været andre tidspunkter siden ^FLLastInterviewMonthYear;, hvor du har været[i 
arbejde/ arbejdsløs]?
1. Ja
5. Nej

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
Til hvilken måned og år har du været[i arbejde/ arbejdsløs]? MÅNED: 
^EP129_PeriodToMonth; ÅR:
Til år
1. 2005 eller tidligere
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
De følgende spørgsmål drejer sig om din hovedbeskæftigelse.
Medregn sæsonarbejde. Hovedbeskæftigelsen er det job, respondenten bruger flest timer på. Hvis samme 
antal timer, så vælg det job, respondenten tjener mest ved.
1. Fortsæt

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
I dette job er du da ansat i det private erhvervsliv, i det offentlige, eller er du selvstændig?
1. Ansat i den private sektor
2. Ansat i den offentlige sektor
3. Selvstændig

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
I hvilket år begyndte du i dette job?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [År skal 
være mindst 10 år efter fødeår. Hvis år er korrekt, tryk da "Ignorer", og tilføj en forklarende 
bemærkning.;]



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Hvis du medregner betalt og ubetalt overtid, men ikke måltidspauser, hvor mange timer per uge arbejder du 
sædvanligvis i dette job?
Dette refererer til den 'almindelige' arbejdsuge. En sæsonarbejder, der arbejder 37 timer per uge i 3 måneder 
om året, skal svare 37.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Hvad er jobbetegnelsen for dette arbejde? Giv venligst det præcise navn eller titel.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Se venligst på kort 24. Hvilken slags virksomhed, branche eller fag arbejder du i?
1. Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri
2. Råstofudvinding
3. Fremstillingsvirksomhed/Industriel produktion
4. El-, gas-, varme- og vandforsyning
5. Bygge- og anlægsvirksomhed
6. Handel- og reparationsvirksomhed
7. Hotel- og restaurationsbranchen
8. Transport, kommunikation og lagervirksomhed, incl. rejsebureauer, post
9. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed
10. Fast ejendom, udlejning og forretningsservice mm. inkl. IT firmaer, diverse konsulentfirmaer (fx 
advokat, revisor, skatterådgivning m.fl.)
11. Offentlig administration, forsvar og social forsikring
12. Undervisning
13. Sundheds- og velfærdsinstitutioner
14. Anden samfunds-, social eller personlig servicevirksomhed inkl. organisationer, forlystelser, kultur 
m.v.

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

ENDIF

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nu vil jeg søge efter din jobtitel i vores database.
Skriv jobtitlen igen og vælg det forslag fra listen, der matcher bedst muligt. Hvis du kører 
længere ned med pilen, vil du finde flere jobtitler. 

Hvis du ikke kan finde det nævnte job, så bed IP overveje, om der findes et andet navn for dette 
job eller give en bredere eller mere specifik beskrivelse af jobbet.

Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde et godt match, skriv da 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Venligst tjek at du har valgt den korrekte jobtitel: ^EP616c_NTofJobCode;

Hvis dette ikke er den korrekte jobtitel, gå da tilbage og vælg det bedste match fra listen.
1. Bekræft og fortsæt

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Hvis du har nogen ansatte, hvor mange er det så?
IP regnes ikke med; Medregn kun underordnede eller personer der superviseres af IP.
Læs højt.;
0. Ingen
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200 - 499
6. 500 eller flere

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
Er du ansat i en midlertidig stilling eller i en fast stilling?
Hvis IP spørger, forklar da venligst: Ved 'midlertidig' mener vi at jobkontrakten har en på 
forhånd fastsat slutdato.
1. Midlertidig stilling
2. Fast stilling
3. Ingen kontrakt (kun spontant)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Check venligst, antallet af timer ser ud til at være for højt;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Se venligst på kort 25. Vedrørende dit nuværende arbejde vil vi gerne vide, om du er meget enig, enig, 
uenig eller meget uenig i følgende udsagn.
Start på non-proxy sektion. Proxy er ikke tilladt. Hvis IP ikke kan svare på nogen af følgende 
spørgsmål på egen hånd, tast CTRL-K ved hvert spørgsmål.



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF

1. Fortsæt

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Alt i alt er jeg tilfreds med mit arbejde. Vil du sige, at du er meget enig, enig, uenig eller meget uenig i 
dette udsagn?
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Mit arbejde er fysisk krævende. Vil du sige, at du er meget enig, enig, uenig eller meget uenig i dette 
udsagn?
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Jeg er under konstant tidspres på grund af en stor arbejdsbelastning. (Vil du sige, at du er meget enig, 
enig, uenig eller meget uenig)?
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Jeg har meget lidt frihed til at bestemme, hvordan jeg laver mit arbejde. (Vil du sige, at du er meget 
enig, enig, uenig eller meget uenig)?
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
Jeg har mulighed for at udvikle nye færdigheder. (Vil du sige, at du er meget enig, enig, uenig eller 
meget uenig?)
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
Jeg får tilstrækkelig støtte i vanskelige situationer. (Vil du sige, at du er meget enig, enig, uenig eller 
meget uenig?)
Vis kort 25. Det gælder støtte fra arbejdsgiver.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Jeg får den anerkendelse, jeg synes, jeg fortjener for mit arbejde. (Vil du sige, at du er meget enig, 
enig, uenig eller meget uenig?)
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
I betragtning af min indsats og mine præstationer, er min[løn/ indtægt] rimelig. (Vil du sige, at du er 
meget enig, enig, uenig eller meget uenig?)
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
Min [udsigt til forfremmelse/ udsigt til jobavancement] er dårlige. (Vil du sige, at du er meget enig, 
enig, uenig eller meget uenig?)
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
Min sikkerhed i ansættelsen er dårlig. (Vil du sige, at du er meget enig, enig, uenig eller meget uenig?)
Vis kort 25.
1. Meget enig
2. Enig
3. Uenig
4. Meget uenig

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR 

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

Når du tænker på dit nuværende arbejde, kunne du så tænke dig at gå på pension så tidligt, som 
muligt fra dette arbejde?
1. Ja
5. Nej

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Frygter du, at dit helbred vil begrænse din evne til at arbejde i dette job, før du når din officielle 
pensionsalder?
1. Ja
5. Nej

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
Indtil videre har vi talt om dit hovedjob. Har du i øjeblikket et andet job udover dette?
Tænk kun på betalte job.
1. Ja
5. Nej

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Vi vil nu tale om det sidste job, du havde[før du gik på pension/ før du blev arbejdsløs].
1. Fortsæt

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
I hvilket år sluttede dit sidste job?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Hvor mange år arbejdede du i dit sidste job?
Hvis mere end ét job, skal spørgsmålet besvares ud fra IP's hovedbeskæftigelse. Orlovsperioder uden løn skal 
tælles med. Der rundes op eller ned til nærmeste hele år. (ex. 5 år og 6 måneder rundes op til 6 år; 5 år og 4 
måneder rundes ned til 5 år.)
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

I dette job var du da ansat i den private sektor, i den offentlige sektor, eller var du selvstændig?
1. Den private sektor
2. Den offentlige sektor
3. Selvstændig

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Hvad var betegnelsen for dette job? Giv venligst det præcise navn eller titel.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Se venligst på kort 24. Hvilken slags virksomhed, branche eller fag arbejdede du i?
IWER: Kod svarene 1..14
1. Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri
2. Råstofudvinding
3. Fremstillingsvirksomhed/Industriel produktion
4. El-, gas-, varme- og vandforsyning
5. Bygge- og anlægsvirksomhed
6. Handel- og reparationsvirksomhed
7. Hotel- og restaurationsbranchen
8. Transport, kommunikation og lagervirksomhed, incl. rejsebureauer, post
9. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed
10. Fast ejendom, udlejning og forretningsservice mm. inkl. IT firmaer, diverse konsulentfirmaer (fx advokat, 
revisor, skatterådgivning m.fl.)
11. Offentlig administration, forsvar og social forsikring

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [År skal være mindst 
10 år efter fødeår. Hvis år er korrekt, tryk da "Ignorer", og tilføj en forklarende bemærkning.;]

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Tallet skal være mindre end eller lig med IP's 
alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende bemærkning;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Nu vil jeg søge fter din jobtitel i vores database
Skriv jobtitlen igen og vælg det forslag fra listen, der matcher bedst muligt. Hvis du kører længere ned 
med pilen, vil du finde flere jobtitler. 

Hvis du ikke kan finde det nævnte job, så bed IP overveje, om der findes et andet navn for dette job 
eller give en bredere beskrivelse af jobbet.

Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde et godt match, skriv da 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Venligst tjek, at du har valgt den korrekte jobtitel:

^EP152c_NTofJobCode;

Hvis dette ikke er den korrekte titel, gå da tilbage og vælg det bedste match fra listen. 
1. Bekræft og fortsæt



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Vi vil gerne vide mere om dine indtægter og indkomst i løbet af det sidste år, dvs. i ^FLLastYear;.
1. Fortsæt

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Har du haft nogen indtægter i ^FLLastYear; som lønmodtager?
1. Ja
5. Nej

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Har du i ^FLLastYear; haft nogen form for indkomst fra selvstændigt erhverv eller arbejde i familievirksomhed?
1. Ja
5. Nej

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Nu følger nogle spørgsmål om indtægter fra offentlige pensioner og ydelser. Vi er interesserede i beløbsstørrelser, 
udbetalingstidspunkter og ydelser, og til sidst i hvor lang tid du har modtaget dem.
1. Fortsæt

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Se venligst på kort 26. Har du haft indtægt fra nogen af disse kilder i år ^FLLastYear;?
Offentlig sygedagpenge: Man kan få sygedagpenge, hvis man er i arbejde når man bliver syg. Man kan også få 
sygedagpenge som ledig, hvis man er dagpengeberettiget eller har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Offentlig 
førtidspension: Hvis sygdom viser sig at være længerevarende og man ikke forventer at personen vender tilbage på 
arbejdsmarkedet, vil personen typisk blive indstillet til førtidspension. Ordet 'pension' relaterer sig ikke til alderen, men til 
dét, at der er tale om regelmæssige udbetalinger. Offentlig arbejdsmarkedsunderstøttelse: Dækker over 
arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Kontanthjælp: Man kan få kontanthjælp, hvis man ikke kan 
forsørge sig selv eller sin familie, og fungerer som et sikkerhedsnet, der sikrer et minimum af ressourcer til arbejdsløse der 
ikke på anden vis er dækket. Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Folkepension eller Alderspension
2. Anden offentlig pension (ATP, LD-fond, SUPP/SAP, Ældrecheck)
3. Efterløn eller delpension
4. Offentlig sygedagpenge
5. Offentlig førtidspension

8. Offentlig arbejdsløshedsunderstøttelse
9. Offentlig efterlevelsespension; enke- eller enkemands pension

11. Offentlig krigspension; erstatning til Besættelsestidens ofre

13. Kontanthjælp
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] LOOP cnt := 1 TO 13

ENDIF

12. Undervisning
13. Sundheds- og velfærdsinstitutioner
14. Anden samfunds-, social eller personlig servicevirksomhed inkl. organisationer, forlystelser, kultur m.v.

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

ENDIF

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Hvis du havde nogen ansatte i din virksomhed, hvor mange havde du da?
Læs svarene op. Medregn ikke IP.
0. Ingen
1. 1-5
2. 6-15
3. 16-24
4. 25-199
5. 200-499
6. 500 eller flere

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
Hvad var din omtrentlige årlige indkomst som lønmodtager i år ^FLLastYear; efter skat og bidrag? Venligst, inkludér 
alle ekstra udbetalte engangsbeløb, fx bonus løn, honorar.
Beløb i ^FLCurr;. Der tænkes på det IP fik udbetalt. Bidrag er fx AM-bidrag.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
Hvad var din årlige indkomst fra selvstændigt erhverv i år ^FLLastYear; - efter skatter og bidrag, samt efter fradrag 
for udgifter til at erhverve, vedligeholde og sikre erhvervsindkomsten?
Beløb i ^FLCurr;. Der tænkes på det IP fik udbetalt. Bidrag er fx AM-bidrag.
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
Efter skat, hvor stor en udbetaling fik du typisk pr. gang fra[din Folkepension eller Alderspension/ din Anden 
offentlige pension (ATP, Ældrecheck, LD-fond, SUPP/SAP)/ din efterløn eller delpension/ dine offentlige 



sygedagpenge/ din offentlige førtidspension/ din offentlige arbejdsløshedsunderstøttelse/ din offentlige 
efterlevelsespension, enke- eller enkemandspension/ offentlige krigspension; erstatning til Besættelsestidens 
ofre/ kontanthjælp] i ^FLLastYear;?
Beløb i ^FLCurr; . Dette er en typisk regelmæssig udbetaling. Ikke éngangsudbetaling af fx ældrecheck, LD-
Fond, bonus el.lign. Der spørges senere til tidsperioden, samt til engangsudbetalinger. IP bør fortælle, hvad 
der er den typiske udbetaling for en sådan periode i løbet af det år, som nævnes i spørgsmålet.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Hvilken periode dækkede den udbetaling?
Engangsudbetalinger skal ikke medregnes her. De kommer senere.
1. En uge
2. To uger
3. En kalendermåned/4 uger
4. Tre måneder/13 uger
5. Seks måneder/26 uger
6. Et helt år/12 måneder/52 uger
97. Andet (angiv)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

I ^FLLastYear;, i hvor mange måneder i alt modtog du[offentlig Folkepension eller Alderspension/ anden 
offentlig pension (ATP, Ældrecheck, LD-fond, SUPP/SAP)/ efterløn eller delpension/ offentlige sygedagpenge/ 
offentlig førtidspension/ offentlig arbejdsløshedsunderstøttelse/ offentlig Efterlevelsespension eller 
Enke-/Enkemandspension/ offentlig Krigspension; erstatning til Besættelsestidens ofre/ kontanthjælp]?
Ikke antallet af udbetalinger, men tidsrammen (måneder). Eksempel: Pensionen blev udbetalt over ét år, så 
er 12 måneder det korrekte svar. Hvis IP begyndte at modtage udbetalingen i november, så er 2 måneder det 
rigtige svar.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Modtog du i løbet af ^FLLastYear; yderligere betaling eller en engangsbetaling fra[din offentlige Folkepension 
eller Alderspension/ dine andre offentlige pensioner (ATP, Ældrecheck, LD-fond, SUPP/SAP)/ din efterløn eller 
delpension/ dine offentlige sygedagpenge/ din offentlige førtidspension/ din offentlige 
arbejdsløshedsunderstøttelse/ din offentlige efterlevelsespension; enke-/enkemandspension/ din offentlige 
krigspension; erstatning til Besættelsestidens ofre/ din kontanthjælp]?
Du bedes sikre dig, at IP medregner alle engangsudbetalinger vedr. den ovennævnte pensionsform. En 
engangsudbetaling eller -beløb kan f.eks. være en ældrecheck, en invalidesum, en dødsfaldssum, eller en 
udbetaling fra LD Fonden. Alle éngangsudbetalinger skal være fra det offentlige, IKKE 
arbejdsmarkedstilknyttede eller privattegnede.
1. Ja
5. Nej

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

Skriv anden periode.
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Var du allerede modtager af [Folkepension eller Alderspension/ anden offentlig pension (ATP, LD-fond, 
SUPP/SAP, Ældrecheck)/ efterløn eller delpension/ offentlig sygedagpenge/ offentlig førtidspension/ 
offentlig arbejdsløshedsunderstøttelse/ offentlig efterlevelsespension; enke- eller enkemands pension/ 
offentlig krigspension; erstatning til Besættelsestidens ofre/ kontanthjælp] før vores forrige interview i 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Ja, før forrige interview
5. Nej, efter forrige interview

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
I hvilket år modtog du første gang denne [offentlige Folkepension eller Alderspension/ anden offentlige 
pension (ATP, Ældrecheck, LD-fond, SUPP/SAP)/ efterløn eller delpension/ offenlig sygedagpenge/ 
offentlig førtidspension/ offentlige arbejdsløshedsunderstøttelse/ offentlig efterlevelsespension; enke-/ 
enkemandspension/ offentlig Krigspension; erstatning til Besættelsestidens ofre/ kontanthjælp]?
Hvis IP har modtaget denne hjælp periodevist og ikke hele tiden (fx arbejdsløshedsunderstøttelse i 
perioder), så forhold dig til den første udbetaling i den aktuelle ydelse, og ikke til den første ydelse 
nogensinde.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [År skal 
være højere end eller lig med fødselsår. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en 
forklarende bemærkning;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Efter skat, hvor meget modtog du af eventuel supplerende udbetalinger eller éngangsbeløb (samlet 
sum) fra[denne offentlige Folkepension eller Alderspension/ denne anden offentlige pension (ATP, 
Ældrecheck, LD-fond, SUPP/SAP)/ denne efterløn eller delpension/ disse offentlige sygedagpenge/ 
denne offentlige førtidspension/ denne offentlige arbejdsløshedsunderstøttelse/ denne offentlige 
efterlevelsespension; enke- eller enkemandspension/ denne offentlige krigspension; erstatning til 
Besættelsestidens ofre/ denne kontanthjælp] i ^FLLastYear;?
Beløb i ^FLCurr;. Inkludér alle ekstra udbetalinger der vedrører den(de) nævnte pensionsform(er).
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Som tillæg til de offentlige pensioner, findes også pensioner fra ens arbejdsgiver. Har du haft indtægt fra en 
beskæftigelsesrelateret pension, herunder arbejdsmarkedspension, i år ^FLLastYear;?
Beskæftigelsesrelateret alderspension er typisk en arbejdsmarkedspension, men kan også inkludere en arbejdsgiver 
relateret efterlevelses pension.
1. Ja
5. Nej

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Se på Kort 27. I ^FLLastYear; modtog du da nogen regelmæssige udbetalinger eller bidrag, som er nævnt på dette kort?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Regelmæssig udbetaling fra livsforsikring fra et privat forsikringsselskab
2. Privattegnet livrente, ratepension eller anden privat pensionsordning
3. Underholdsbidrag/Hustrubidrag
4. Regelmæssige udbetalinger fra velgørende organisationer/fonde
5. Ydelse fra privattegnet plejeforsikring
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" 
sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] LOOP cnt := 1 TO 5

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
Efter skat, hvad var det omtrentlige årlige beløb du modtog fra alle dine arbejdsmarkedspensioner i ^FLLastYear;?
Beløb i ^FLCurr;. Udeluk alle ekstra -, eller engangsudbetalinger, så som bonusudbetalinger.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Modtog du nogen form for ekstra-, eller engangsudbetalinger fra dine arbejdsmarkedspensioner i løbet af 
^FLLastYear;?
Sørg for, at IP medregner alle supplerende, ekstra eller engangsudbetalinger fra alle arbejdsmarkedspensioner (inkl. 
bonus m.m.).
1. Ja
5. Nej

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Begyndte du at modtage udbetalinger fra din første arbejdsmarkedspension før vores forrige interview i 
^FLLastInterviewMonthYear;?
Med den første arbejdsmarkedspension menes den første man begyndte at optjene til.
1. Ja, før forrige interview.
5. Nej, efter fforige interview.

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
I hvilket år begyndte du på at optjene til din første arbejdsmarkedspension?
Den første arbejdsmarkedspension er den første man begyndte at optjene til.
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [År skal være 
højere end eller lig med fødselsår. Hvis året er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende 
bemærkning;]

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
Hvor meget modtog du, alt i alt og efter skat, i supplerende, ekstra, eller engangsudbetalinger fra dine 
arbejdsmarkedspensioner i ^FLLastYear;?
Beløb i ^FLCurr;. Medregn alle supplerende, ekstra eller engangsudbetalinger.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
Efter skat og bidrag, hvor stor var den gennemsnitlige regelmæssige udbetaling eller bidrag fra[din 
livsforsikring fra et privat forsikringsselskab/ din privattegnede livrente, ratepension eller anden privat 
pensionsordning/ dit underholdsbidrag/hustrubidrag/ velgørende organisationer/ din privattegnede 
plejeforsikring] i ^FLLastYear;?
Beløb i ^FLCurr;. Medregn ikke engangsudbetalinger. De kommer senere.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)



ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))
ENDIF

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Hvilken periode dækkede den udbetaling?
1. En uge
2. To uger
3. En kalendermåned/4 uger
4. Tre måneder/13 uger
5. Seks måneder/26 uger
6. Et helt år/12 måneder/52 uger
97. Andet (angiv)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

I hvor mange måneder i ^FLLastYear; modtog du regelmæssige[udbetalinger fra livsforsikring fra et privat 
forsikringsselskab/ udbetalinger fra privattegnet livrente, ratepension eller anden privat pensionsordning/ 
underholdsbidrag/hustrubidrag/ udbetalinger fra velgørende organisationer/ udbetalinger fra privattegnet 
plejeforsikring] ?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
I ^FLLastYear;, modtog du da nogen ekstraordinære udbetalinger eller engangsudbetalinger, fra[din 
livsforsikring fra et privat forsikringsselskab/ din privattegnede livrente, ratepension eller anden privat 
pensionsordning/ dit underholdsbidrag/hustrubidrag/ velgørende organisationer/ din privattegnede 
plejeforsikring]?
1. Ja
5. Nej

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Beskriv hvilken anden periode.
STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
Efter skat og eventuelle bidrag, hvor stort et beløb fik du i ekstraordinær eller engangsudbetaling?
Beløb i ^FLCurr;. Engangsudbetaling kunne fx være kapitalpension.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Nu vil vi tale om de pensioner, som du ville kunne modtage i fremtiden, men som du ikke modtager på 
nuværende tidspunkt. Vil du være berettiget til mindst én af de pensioner, der står på dette kort 28, og som du 
ikke modtager for øjeblikket?
1. Ja
5. Nej

IF (EP097_PensClaim = a1)

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Hvilken type, eller hvilke typer, af pension vil du være berettiget til?
Kod gerne flere svar.; - Respondenten må ikke allerede være modtager af en af disse pensioner. Blandt de 
offentlige pensioner vil Folkepensionen gælde for næsten alle, mens efterløn/delpension og førtidspension kun 
skal besvares for dem som forventer at modtage en sådan pension, dvs. er i gang med en ansøgning hertil.
SET OF 1. Offentlig Folkepension - Alderspension
2. Offentlig efterløn eller delpension
3. Førtidspension
4. Arbejdsmarkedspension eller tjenestemandspension
5. En særlig tidlig arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension, normalt begyndende før 60-års alderen

LOOP cnt := 1 TO 5

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Er tilslutning til[denne folkepension/ denne efterløn/ denne offentlige førtidspension/ denne 
arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension/ denne særligt tidlige arbejdsmarkeds- eller 
tjenestemandspension] obligatorisk eller frivillig?
1. Obligatorisk
2. Frivillig

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Hvor mange år har du bidraget til [din folkepension/ din efterløn/ din offentlige førtidspension/ 
din arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension/ din særligt tidlige arbejdsmarkeds- eller 
tjenestemandspension]?
Arbejdsgiverbidrag skal også medregnes. For den skattefinansierede folkepension og offentlig 
førtidspension, regnes det antal år, IP har haft fast bopæl i Danmark efter det 15. år. Se speciel 
instruks på udleveret papir.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Tallet skal være mindre end eller lig 
med IP's alder. Hvis alder er korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende bemærkning;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

Ved hvilken alder regner du med at få denne pension - dvs. få den første udbetaling?
NUMBER [30..75]



ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [Forventet alder bør være højere end eller lig med nuværende alder. Hvis alder er 
korrekt, tryk da "ignorer", og tilføj en forklarende bemærkning;] IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Tænk venligst på det tidspunkt, hvor du begynder at modtage denne pension. Hvor stor 
vil din første månedlige pensionsydelse være fra [din folkepension/ din efterløn eller 
delpension/ din førtidspension/ din arbejdsmarkedspension/ din private delpension] efter 
skat?
Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

Har du mindst én gang, indenfor de seneste 7 dage, benyttet dig af internettet til e-mail, informationssøgning, køb af 
varer, eller til andre formål?
Andre formål inkluderer chatte, sociale netværk, skype eller lignende?
1. Ja
5. Nej

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Nu vil vi tale om computere.
1. Fortsæt

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Hvordan vil du vurdere dine computerfærdigheder? Vil du sige, at de er...
Læs højt.;
1. Fremragende
2. Meget gode
3. Gode
4. Nogenlunde
5. Dårlige
6. Jeg har aldrig brugt en computer (KUN SPONTANT SVAR).

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Kræver dit nuværende job brug af computer eller lignende?
En computer kan være en stationær, en bærbar eller en tablet, som fx iPad eller en smartphone med 
internetadgang.
1. Ja
5. Nej

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Krævede det sidste job, du havde før pensionering, brug af computer?
En computer kan være en stationær, en bærbar eller en tablet, som fx iPad eller en smartphone med 
internetadgang.
1. Ja
5. Nej

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Nu vil jeg gerne måle styrken i dine hænder ved at lave en gribekrafts-øvelse. Jeg vil bede dig om at klemme dette 
håndtag så hårdt, som du kan, i et par sekunder og så give slip. Det vil jeg demonstrere for dig nu.
Demonstrér gribestyrkeøvelsen. Start på en non-proxy sektion. Proxy ikke tilladt. Hvis IP ikke selv udfører testen, tast 
da CTRL-K ved hvert spørgsmål.
1. Fortsæt

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Jeg vil gerne lave to målinger på både din venstre og din højre hånd. Vil du medvirke i denne øvelse?
1. IP indvilliger i at medvirke
2. IP afviser at medvirke
3. IP kan ikke foretage øvelsen

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Hvorfor udførte IP ikke gribestyrketesten?
1. IP følte sig ikke tryg ved det
2. IWER er ikke tryg ved det



ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

3. IP afviste uden begrundelse
4. IP forsøgte, men måtte give op
5. IP kunne ikke forstå instruktionerne
6. IP er indenfor de seneste 6 mdr. blevet opereret, skadet eller har haft opsvulmede hænder
97. Andet (angiv)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Præcisér "Andet"
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Noter IP's status.
1. Respondenten kan bruge begge hænder
2. Respondenten er ikke i stand til at bruge højre hånd
3. Respondenten er ikke i stand til at bruge venstre hånd

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
Interviewer stopper test.
Der er ingen gribestyrke at måle.
1. Fortsæt

IF (GS002_RespStatus = a1)

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Åben nu interviewernoteringsbogen og følg instruktionerne for gribestyrkeøvelsen.

Vælg "1. Fortsæt" efter målingerne.
1. Fortsæt

IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Er du højre- eller venstrehåndet?
Naturlig højre-venstre-håndet er en tilstand, hvor man er født med lige meget styrke i begge hænder, ikke 
noget man er trænet op til.
1. Højre-håndet
2. Venstre-håndet
3. Højre-venstre-håndet

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
Venstre hånd, første måling.
Skriv resultaterne afrundet til det nærmeste hele tal.
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
Højre hånd, første måling.
Skriv resultaterne afrundet til det nærmeste hele tal.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
Venstre hånd, anden måling.
Skriv resultaterne afrundet til det nærmeste hele tal.
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [Forskellen mellem 1. og 2. måling på venstre hånd er meget stor: Har du 
indtastet de rigtige værdier?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
Højre hånd, anden måling.
Skriv resultaterne afrundet til det nærmeste hele tal.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [Forskellen mellem 1. og 2. måling på venstre hånd er meget stor: Har du 
indtastet de rigtige værdier?R;]



ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Hvor meget anstrengte IP sig med denne måling?
1. IP anstrengte sig fuldt ud
2. IP var forhindret i at anstrenge sig fuldt ud pga. sygdom, smerter, eller andre symptomer eller ubehag
3. Tilsyneladende anstrengte IP sig ikke, men der er ikke nogen åbenlys årsag til at han/hun ikke skulle gøre det

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

Hvordan var IP placeret ved denne test?
1. Stående
2. Siddende
3. Liggende

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Hvilede IP sine arme på et støttende underlag, mens han/hun udførte testen?
1. Ja
5. Nej

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Nu vil jeg gerne spørge dig, om du vil deltage i en lille ekstra undersøgelse. Når vi undersøger, hvordan man ældes, 
så er det især vigtigt at vide, hvor lang tid folk på 50 år eller derover sidder, sover og bevæger sig.
Dette vil vi gerne måle på en objektiv og præcis måde.
Derfor vil vi gerne spørge dig, om du vil være med til at bære denne lille aktivitetsmåler i 8 dage. Måleren er lille og 
skal sidde fast på den øverste del af dit ben.
Vi kan ikke spore, hvor du befinder dig, mens du har den på, vi kan udelukkende måle dine bevægelser.
Nu vil jeg vise dig, hvordan den ser ud. Det er let at sætte den fast på benet med tape - lidt ligesom at bruge et 
plaster.
Vis instruktionsbogen med billeder og forklar.

Begynd en Non-proxy sektion.
Proxy er ikke tilladt.
Hvis IP ikke er til stede eller i stand til at give samtykke til deltagelse, tryk da Ctrl+K ved hvert spørgsmål.
1. Fortsæt

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
Hvis du vil deltage i denne undersøgelse, så skal måleren placeres på den øverste del af benet og bæres både dag 
og nat i 8 dage. Dvs. 8 x 24 timer. Det er ikke nødvendigt, at du bevæger dig hverken mere eller mindre end du 
plejer.
Vi vil gerne måle, hvor meget du sidder, sover og bevæger dig i løbet af en almindelig hverdag.
Bevægelsesmålingerne bliver downloadet fra måleenheden af Danmarks Statistik og vil blive behandlet anonymt.
Jeg vil gerne understrege, at deltagelse i denne undersøgelse er frivillig.

Vil du deltage i denne undersøgelse?
Alle kan deltage i undersøgelsen. Vi er også meget interesseret i dem, som ikke bevæger sig særlig meget eller slet 
ikke bevæger sig.
1. Ja
5. Nej

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Vælg venlig grunden(e) til, at IP ikke vil deltage i accelerometer studiet.
Hvis det er uklart, hvorfor IP ikke deltager, spørg da: "Må jeg spørge dig om den primære grund til, at du 
ikke har lyst til at deltage i denne undersøgelse?". Læs ikke svarmulighederne højt.
1. IP mener ikke, at han/hun er aktiv nok.
2. IP mener han/hun er for gammel.
3. IP kan ikke deltage pga. arbejde eller hobby
4. IP vil være bortrejst i en længere periode.
5. IP mener, at deltagelse i undersøgelsen er for kompliceret eller for belastende.
6. IP mener, det er en krænkelse af privatlivet.
7. IP foretrækker ikke at deltage, da han/hun har allergi og/eller meget følsom hud.
97. Andre årsager (angiv)

IF (AX003_Reasons = a1)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
Jeg kan forstå, at du ikke betragter dig selv som en, der er meget fysisk aktiv. I netop denne 
undersøgelse er det meget vigtigt, at det ikke kun er de personer, som er meget fysisk aktive, som 
deltager. Vi har også brug for personer, som ikke bevæger sig meget eller slet ikke. 
Kun på denne måde er det muligt for forskerne at få et komplet billede af sundhed og fysisk aktivitet 
blandt de danske borgere. 
Hvis vi kun medtager de meget fysisk aktive personer, så vil det se ud som om, at sundhedstilstanden 
og aktivitetsniveauet blandt den ældre befolkning er bedre, end det rent faktisk er tilfældet. Derfor er 
netop din deltagelse af stor værdi for undersøgelsen. 

Kunne du nu tænke dig at deltage i undersøgelsen?
1. Ja
5. Nej

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
Jeg kan forstå, at du betragter dig selv, som en der er for gammel. I netop denne undersøgelse er det 
meget vigtigt, at det ikke kun er yngre personer, som deltager. Vi har også brug for ældre personer. 
Kun på denne måde er det muligt for forskerne at få et komplet billede af sundhed og fysisk aktivitet 
blandt de danske borgere. 
Hvis vi kun medtager de yngre og raske personer, så vil det se ud som om, at sundhedstilstanden og 



ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

ENDIF

aktivitetsniveauet blandt den ældre befolkning er bedre, end det rent faktisk er tilfældet. Derfor er 
netop din deltagelse af stor værdi for undersøgelsen. 

Kunne du nu tænke dig at deltage i undersøgelsen?
1. Ja
5. Nej

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
Jeg kan forstå, at du mener, at måleapperatet vil forhindre dig i at udføre dit arbejde eller dine 
fritidsaktiviteter. Måleren er meget lille, meget let og nem at have på. Du behøver slet ikke at tænke 
på den i løbet af dagen. Du skal hverken tænde eller slukke den - den arbejder helt selv. De fleste 
personer, som har brugt den, glemmer ofte, at de har den på.

Kunne du nu tænke dig at deltage?
1. Ja
2. Nej

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
Du har nævnt, at du vil være fraværende i en længere periode. Accelerometeret skal kun bæres i 8 
sammenhængende dage. Det er kun hvis du slet ikke er hjemme på noget tidspunkt frem til juni 2019, 
at du ikke kan deltage. Hvis det kun drejer sig om et par uger, hvor du er væk, f.eks. i forbindelse med 
ferie eller arbejde, kan vi tage højde for dette og sende accelerometeret til dig i en anden periode.

Vil du nu deltage i denne ekstra måling?
1. Ja
5. Nej

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)
Jeg kan forstå, at du anser deltagelse i dette projekt for værende for besværligt eller kompliceret.
Det eneste vi beder dig om at gøre er at gå med accelerometeret i 8 sammenhængende dage. Det er 
lille og vejer ikke meget, let at fastsætte og du skal ikke bekymre dig om det undervejs. Du skal 
hverken slukke eller tænde det eller gøre andet med det i perioden, da det arbejder helt af sig selv. 
De fleste, som har haft det på, glemmer det ofte. Efter de otte dage, skal du blot sende det med den 
returkuvert, som du får tilsendt sammen med enheden. 

Kunne du nu tænke dig at deltage?
1. Ja
5. Nej

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
Hvis jeg forstår dig rigtigt, tror du, at du ved at bære enheden giver adgang til dine private og 
følsomme data. Enheden har ikke en GPS funktion, så din lokation kan ikke måles. Enheden måler blot 
antallet og intensiteten i dine bevægelser og ikke andet. Det er på ingen måde muligt at spore, hvor du 
befinder dig eller måle nogen anden information.

Vil du nu deltage i denne ekstra måling?
1. Ja
5. Nej

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
Hvis jeg forstår dig rigtigt, tror du, at den tape, som skal bruges til at fastsætte enhenden med, vil 
genere din hud eller frembringe en allergisk reaktion. Tapen er specielt designet til at anvende i 
længere tid direkte på huden. Det bliver brugt til medicinske formål, hvor folk har enheder/apparater 
fastgjort i længere tid end 8 dage. Risikoen for en allergisk reaktion er derfor minimal. 

Vil du nu deltage i denne ekstra måling?
1. Ja
5. Nej

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Angiv venligst andre årsager her.
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Mange tak. Vi vil kontakte dig igen, når det er din tur til at deltage i undersøgelsen. Jeg skal gøre 
opmærksom på, at da vi kun har et begrænset antal aktivitetsmålere, så er det desværre ikke alle, som kan 
deltage i undersøgelsen. Hvis du bliver udvalgt til deltagelse, vil du modtage måleenheden med post og jeg 
vil derefter kontakte dig igen. 
Vær venligst opmærksom på, at der kan gå op til flere uger førend du modtager en måler og bliver kontaktet 
igen. Når du modtager en måler, må du meget gerne begynde at bruge den hurtigst muligt.

Nu vi vi gå videre til næste emne.
1. Fortsæt



ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ELSE

ENDIF

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Mange tak. Vi vil nu fortsætte til næste emne.
1. Fortsæt

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
De næste spørgsmål handler om den hjælp, som du kan have ydet til nogen, du kender, eller som du kan have modtaget 
fra nogen, du kender.
1. Fortsæt

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Se venligst på kort 29. Hvis du tænker på de seneste 12 måneder, har et familiemedlem uden for husstanden, en ven eller 
nabo, ydet dig nogen form for hjælp nævnt på dette kort?
1. Ja
5. Nej

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Hvilket[andet] familiemedlem uden for husstanden eller ven eller nabo, har hjulpet dig i de seneste 12 måneder?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnet's navn
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det [{relations streng}], som du har nævnt tidligere?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];



ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Se venligst på kort 29. Hvilken type hjælp har denne person ydet indenfor de seneste 12 måneder?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Personlig pleje, fx påklædning, bad eller bruser, spise, komme i og ud af seng, toiletbesøg etc.
2. praktisk hjælp, fx småreparationer, havearbejde, transport, indkøb, husarbejde
3. hjælp til papirarbejde, fx udfylde skemaer, ordne økonomiske og juridiske forhold

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
I de seneste 12 måneder, hvor ofte har du alt i alt modtaget sådan hjælp fra denne person? Var det...
Læs højt.;
1. omtrent daglig
2. omtrent hver uge
3. omtrent hver måned
4. mindre ofte

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

ENDIF

^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Se venligst på kort 29). Er der et andet familiemedlem udenfor husstanden, eller en ven eller nabo, som har 
hjulpet dig med personlig pleje eller praktisk hjælp i huset?
1. Ja
5. Nej

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Hvilket[andet] familiemedlem uden for husstanden eller ven eller nabo, har hjulpet dig i de seneste 12 
måneder?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (SP027_WhatChild = a96)

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Nu vil jeg gerne spørge dig om den hjælp, du har ydet til andre. Se venligst på kort 29. Indenfor de sidste 12 måneder, 
har du da personligt ydet nogen form for hjælp nævnt på dette kort, til et familiemedlem udenfor husstanden, en ven 
eller en nabo?
SPØRGSMÅLET HANDLER IKKE OM PASNING AF EGNE BØRNEBØRN; DET SPØRGES DER OM I SP014.
1. Ja
5. Nej

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Se venligst på kort 29. Hvilken type hjælp har denne person ydet indenfor de seneste 12 måneder?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Personlig pleje, fx påklædning, bad eller bruser, spise, komme i og ud af seng, toiletbesøg 
etc.
2. praktisk hjælp, fx småreparationer, havearbejde, transport, indkøb, husarbejde
3. hjælp til papirarbejde, fx udfylde skemaer, ordne økonomiske og juridiske forhold

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
I de seneste 12 måneder, hvor ofte har du alt i alt modtaget sådan hjælp fra denne person? Var det...
Læs højt.;
1. omtrent daglig
2. omtrent hver uge
3. omtrent hver måned
4. mindre ofte

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

ENDIF

Indtast barnet's navn
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det [{relations streng}], som du har nævnt tidligere?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Se venligst på kort 29). Er der et andet familiemedlem udenfor husstanden, eller en ven eller 
nabo, som har hjulpet dig med personlig pleje eller praktisk hjælp i huset?
1. Ja
5. Nej

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Hvilket [andet] familiemedlem uden for husstanden, ven eller nabo har du [oftest] hjulpet i de sidste 12 måneder?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];



ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Se venligst på kort 29. Hvilken type hjælp har du ydet til denne person i de sidste 12 måneder?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Personlig pleje, fx påklædning, bad eller bruser, spise, komme i og ud af seng, toiletbesøg etc.
2. praktisk hjælp, fx småreparationer, havearbejde, transport, indkøb, husarbejde
3. hjælp til papirarbejde, fx udfylde skemaer, ordne økonomiske og juridiske forhold

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
I de seneste 12 måneder, hvor ofte har du alt i alt givet den hjælp til denne person? Var det....
Læs højt.;
1. omtrent daglig
2. omtrent hver uge
3. omtrent hver måned
4. mindre ofte

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnet's navn
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{Relations streng}], som du har nævnt tidligere?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Se venligst på kort 29) Er der noget andet familiemedlem uden for husstanden, ven eller nabo som du har 
ydet hjælp til personlig pleje eller praktisk husarbejde?
1. Ja
5. Nej

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Hvilket [andet] familiemedlem uden for husstanden, ven eller nabo har du [oftest] hjulpet i de sidste 
12 måneder?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDLOOP
ENDIF

23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Se venligst på kort 29. Hvilken type hjælp har du ydet til denne person i de sidste 12 måneder?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Personlig pleje, fx påklædning, bad eller bruser, spise, komme i og ud af seng, toiletbesøg 
etc.
2. praktisk hjælp, fx småreparationer, havearbejde, transport, indkøb, husarbejde
3. hjælp til papirarbejde, fx udfylde skemaer, ordne økonomiske og juridiske forhold

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
I de seneste 12 måneder, hvor ofte har du alt i alt givet den hjælp til denne person? Var det....
Læs højt.;
1. omtrent daglig
2. omtrent hver uge
3. omtrent hver måned
4. mindre ofte

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnet's navn
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{Relations streng}], som du har nævnt tidligere?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Se venligst på kort 29) Er der noget andet familiemedlem uden for husstanden, ven eller nabo 
som du har ydet hjælp til personlig pleje eller praktisk husarbejde?
1. Ja
5. Nej

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
Har du i de sidste 12 måneder regelmæssigt, eller af og til, passet[dit barnebarn/ dine børnebørn] uden, at 
forældrene var til stede?
1. Ja
5. Nej

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)



ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDIF

Hvem af dine børn [er forælder til barnebarnet/ er forældre til de børnebørn], som du har passet?
Kod gerne flere svar.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. afdøde barn(børn);

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
I de sidste 12 måneder, hvor ofte har du da i gennemsnit passet ^FLChildName; 's barn (børn)? 
Var det...
Læs højt.;
1. omtrent daglig
2. omtrent hver uge
3. omtrent hver måned
4. mindre ofte

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Lad os nu tale om, hvordan I hjælper hinanden inden for jeres husstand. Indenfor de sidste 12 måneder har du 
da regelmæssigt hjulpet nogen i denne husstand med personlig pleje, som fx hjælp med at blive vasket, påklædning 
eller komme ud af sengen?
Med regelmæssigt mener vi, daglig eller næsten daglig i mindst 3 måneder. Vi ønsker ikke oplysninger om hjælp til 
familiemedlemmer under kortvarig sygdom.
1. Ja
5. Nej

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Hvem er det?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [Du 
kan ikke vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF (((a10 IN 
(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilke(t) børn(barn)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

ELSE

ENDIF

^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er disse personer nogen, som du har nævnt tidligere?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
Og er der nogen i husstanden, som indenfor de sidste 12 måneder, har hjulpet dig regelmæssigt med 
personlig pleje, som fx hjælp til at blive vasket, komme ud af sengen eller blive klædt på?
Med regelmæssigt mener vi, daglig eller næsten daglig, og i en periode på mindst 3 måneder. Vi ønsker ikke 
at medregne hjælp til familiemedlemmer under kortvarig sygdom. Hvis IP er på plejehjem, men får daglig 
hjælp af en ægtefælle, uanset om ægtefællen bor sammen med IP eller ej, skal det kodes med JA.
1. Ja
5. Nej

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Hvem er det?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF (((a10 IN 
(SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilke(t) børn(barn)?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];



ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

CHECK: HVEM SVAREDE PÅ SPØRGSMÅLENE I DENNE SEKTION?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnet's navn
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Har du tidligere nævnt denne person/disse personer?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
De følgende spørgsmål er vedrørende husstands- og familieøkonomi, for eksempel vedrørende jeres 
opsparing til pensionsårene og økonomisk støtte til børn og andre slægtninge. Vi behøver kun at stille disse 
spørgsmål til den ene af jer. Hvem af jer vil være den bedste til at besvare spørgsmål vedr. jeres økonomi?
Indtast kun én "økonomi" respondent
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Nogle mennesker giver økonomiske eller materielle gaver eller støtte til andre, fx deres forældre, børn, børnebørn, 
andre slægtninge, venner eller naboer. Andre gør det ikke.
1. Fortsæt

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Tænk nu på de seneste 12 måneder. Uden at medregne bidrag til fælles udgifter til bolig eller husholdning, har du
[eller][din][ægtefælle/ partner] så givet nogen økonomisk eller materiel gave til nogen indenfor eller udenfor 
husstanden, svarende til et beløb på ^FL250; ^FLCurr; eller mere?
Ved økonomisk gave mener vi, at give penge eller dække specielle udgifter, såsom til behandlinger i 
sundhedsvæsenet (fx tandlæge), til uddannelse, til udbetaling på et hus/lejlighed. Medregn ikke lån eller gaver til 
velgørende institutioner.
1. Ja
5. Nej

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
[Indenfor de seneste 12 måneder,] Til hvem[ellers] gav du[eller][din][ægtefælle/ partner] en sådan 
økonomisk hjælp eller gave? [Giv venligst navnet på den person du har givet eller hjulpet mest.]
Dette 'give' spørgsmål forekommer op til 3 gange.



1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Tænk stadig på de sidste 12 måneder: Er der ellers nogen i eller udenfor husstanden, som du [eller]
[din][ægtefælle/ partner] har givet økonomisk eller materiel gave eller støtte til, og som beløber sig til 
^FL250; ^FLCurr; eller mere?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
[Indenfor de seneste 12 måneder,] Til hvem[ellers] gav du[eller][din][ægtefælle/ partner] en 
sådan økonomisk hjælp eller gave? [Giv venligst navnet på den person du har givet eller hjulpet 



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

ENDLOOP
ENDIF

mest.]
Dette 'give' spørgsmål forekommer op til 3 gange.
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Tænk stadig på de sidste 12 måneder: Er der ellers nogen i eller udenfor husstanden, 
som du [eller][din][ægtefælle/ partner] har givet økonomisk eller materiel gave eller 
støtte til, og som beløber sig til ^FL250; ^FLCurr; eller mere?
1. Ja
5. Nej



Vi har netop spurgt dig, om du har givet økonomisk eller materiel gave eller støtte til nogen. Nu vil vi gerne vide, 
om du selv har modtaget sådanne gaver eller støtte.
1. Fortsæt

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Tænk venligst på de seneste 12 måneder. Uden at medregne bidrag til fælles udgifter til bolig eller husholdning, har 
du[eller] [din] [ægtefælle/ partner] så modtaget nogen økonomisk eller materiel gave fra en person i eller uden for 
husstanden, som beløber sig til ^FL250; ^FLCurr; eller mere?
Ved økonomisk gave mener vi, at modtage penge som en gave eller til at dække specielle udgifter, såsom til 
behandlinger i sundhedsvæsenet, til uddannelse, eller til udbetaling på et hus/lejlighed. Medregn ikke lån eller arv.
1. Ja
5. Nej

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Hvem har[ellers] givet dig[eller][din][ægtefælle/ partner] en gave eller hjælp [i de sidste 12 måneder]? [Jeg 
vil bede dig nævne den person, som har givet eller hjulpet dig mest].
Dette spørgsmål stilles op til 3 gange.
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;



ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Stadig med tanke på de seneste 12 måneder). Er der nogen anden i eller udenfor husstanden, som 
har givet dig [eller][din][ægtefælle/ partner] nogen økonomisk støtte eller materiel gave til en værdi 
på ^FL250; ^FLCurr; eller mere?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Hvem har[ellers] givet dig[eller][din][ægtefælle/ partner] en gave eller hjælp [i de sidste 12 
måneder]? [Jeg vil bede dig nævne den person, som har givet eller hjulpet dig mest].
Dette spørgsmål stilles op til 3 gange.
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Hvis du ikke tæller nogen af de store gaver med, som vi måske allerede har talt om,/ Siden vores interview i] har 
du[eller] [din] [ægtefælle/ partner] så [nogensinde/ {Preloaded måned og år},] modtaget en gave eller arvet 
penge, materielle ting, eller ejendom for en værdi af mere end ^FL5000; ^FLCurr;?
Medregn ikke gaver som du har nævnt tidligere.
1. Ja
5. Nej

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

ENDIF

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(Stadig med tanke på de seneste 12 måneder). Er der nogen anden i eller udenfor 
husstanden, som har givet dig [eller][din][ægtefælle/ partner] nogen økonomisk støtte 
eller materiel gave til en værdi på ^FL250; ^FLCurr; eller mere?
1. Ja
5. Nej

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Fra hvem modtog du[eller][din][ægtefælle/ partner] denne gave eller arv?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Tænk på den største gave eller arv, du har fået.] I hvilket år modtog du [eller][din][ægtefælle/ 
partner] den?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT036_WhatChild = a96)

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

ENDIF

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er dette en [{Relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Har du [eller][din][ægtefælle/ partner] modtaget nogen yderligere gave eller arv til en værdi af mere 
end ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

Fra hvem modtog du[eller][din][ægtefælle/ partner] denne gave eller arv?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Tænk på den største gave eller arv, du har fået.] I hvilket år modtog du [eller][din]
[ægtefælle/ partner] den?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT036_WhatChild = a96)



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

Har du[eller] [din][ægtefælle/ partner] ^FL_FT025_7; nogensinde givet en gave i form af penge, materielle ting, 
eller ejendom, af en værdi på mere end ^FL5000; ^FLCurr;?
Medregn ikke gaver, som du har nævnt tidligere.
1. Ja
5. Nej

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er dette en [{Relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Har du [eller][din][ægtefælle/ partner] modtaget nogen yderligere gave eller arv til en 
værdi af mere end ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT020_5;?
1. Ja
5. Nej

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Til hvem gav du[eller][din][ægtefælle/ partner] denne gave?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Tænk på den største gave du måtte have givet.] I hvilket år gav du[eller][din][ægtefælle/ partner]
denne gave?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{Relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] givet yderligere gaver, til en værdig højere end ^FL5000; 
^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Ja
5. Nej

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Til hvem gav du[eller][din][ægtefælle/ partner] denne gave?
1. Ægtefælle/Partner
2. Mor
3. Far
4. Svigermor
5. Svigerfar
6. Stedmoder
7. Stedfader
8. Bror
9. Søster
10. Barn
11. Stedbarn/nuværende partners barn
12. Svigersøn
13. Svigerdatter
14. Barnebarn
15. Bedsteforældre
16. Moster/Faster
17. Morbror/Farbror
18. Niece
19. Nevø
20. Andet familiemedlem
21. Ven
22. (Ex-)kollega/makker
23. Nabo
24. Ex-mand/kone/partner
25. Præst
26. Terapeut eller sundhedsprofessionel
27. Husholderske/Hjemmehjælper
96. Ingen af disse

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Tænk på den største gave du måtte have givet.] I hvilket år gav du[eller][din]
[ægtefælle/ partner] denne gave?
NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Hvilket barn?
^FLChild[1];
^FLChild[2];



ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

CHECK: HVEM SVAREDE PÅ SPØRGSMÅLENE I DENNE SEKTION?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Andet barn;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Indtast barnets navn.
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Er det en [{Relations streng}] du har nævnt før?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Anden person;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] givet yderligere gaver, til en værdig højere end 
^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Ja
5. Nej

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

Finder interviewet sted i respondentens hus eller lejlighed?
1. Ja
5. Nej

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Nu har jeg nogle spørgsmål om din bolig. Hvor mange år har du boet i din nuværende bolig?
Rund op til hele år.
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Har du "egenbetaling" for at bo på plejehjemmet? "Egenbetaling" er de udgifter, der ikke refunderes af 
private eller offentlige pensioner eller dækkes af anden støtte. Udgifter kan være for bolig, måltider, pleje, 
tøjvask eller vand, varme, gas, el osv.
1. Ja
5. Nej

IF (HO662_PayNursHome = a1)

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)



ELSE

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Ejer du andre boliger, ferieboliger, sommerhuse, ejendomme, jord eller skov, inklusive det hjem du boede i, 
før du flyttede på plejehjem?
Medregn ikke time-share ordninger eller ejet firma.
1. Ja
5. Nej

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

ENDIF

Hvor meget betaler du af egen lomme per måned? Det skal være efter at evt. boligstøtte er regnet fra.
Beløb i ^FLCurr;. Der tænkes ikke kun på husleje, men hvad det koster for IP at bo på plejehjem, inkl. 
eventuelle betalinger for diverse ydelser. Nogle steder betaler man en husleje, som er inkl. service 
ydelser, andre steder er det specificeret ud. Der spørges senere til hvad det er betalingen dækker for.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Se venligst på kort 30. Hvad dækkede denne betaling for?
Kod gerne flere svar.;. Læs højt om nødvendigt. Bemærk: I Danmark er pleje og genoptræning gratis, 
dvs. principielt kan ingen IP, der bor på plejehjem, kodes 3 eller 4. Der kan dog være undtagelser 
vedr. kode 4. Andre udgifter kan fx være TV-kanaler.
SET OF 1. Husleje
2. Måltider
3. Personlig pleje
4. Genoptræning og andre helbredsservices
5. Tøjvask
6. Udgifter til el og varme
7. Andre udgifter
96. Ingen af ovennævnte

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) [Du 
kan ikke vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

Det er vigtigt at forstå hvordan ældre klarer udgifter ved at bo på plejehjem. Vi har yderligere et 
spørgsmål for at forstå hvordan du klarer det. Se venligst på kort 31. Hvilke af disse indtægtskilder 
bruger du til at betale dine udgifter?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Pensioner (din eller din ægtefælles)
2. Andre indtægtskilder, fx leje eller rente indtægter
3. Formue eller opsparing (din eller din ægtefælles), inkl. livsforsikringer
4. Bidrag fra børn eller børnebørn
5. Boligstøtte eller andre offentlige boligydelser
6. (ikke relevant i DK)
7. Betaling fra en privat plejeforsikring
97. Andre kilder (specificér)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Hvilke andre indtægter bruges?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Efter din opfattelse, hvor meget tror du, at den eller disse ejendomme ville kunne indbringe, hvis du 
solgte nu?
Hvis IP ejer bolig i udlandet, giv værdien i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Værdien forventes at være 
højere end 'nul';] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Havde du nogen indkomst eller leje fra disse ejendomme i ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Hvor stor en indtægt eller leje modtog du fra disse ejendomme i løbet af ^FLLastYear;, efter 
skat?
Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Se venligst på kort 32. Bor din husstand i denne bolig som...
Læs højt.;
1. Ejer
2. Andelshaver i privat andelsboligforening
3. Lejer



4. Fremlejer
5. Huslejefrit

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
Efter din mening, hvor meget skulle du betale i månedlig husleje, hvis du skulle leje en 
tilsvarende umøbleret bolig på det frie boligmarked i dag?
Se bort fra omkostninger og service, så som elektricitet og varme. Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) [Værdien 
forventes at være højere end 'nul';] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Hvis vi vender tilbage til din nuværende husleje og tænker på din sidste huslejebetaling/ Når du 
tænker på din sidste huslejebetaling], hvilken periode dækkede den så? Er det...
Læs højt.;
1. En uge
2. En måned
3. Tre måneder
4. Seks måneder
5. Et år
97. En anden tidsperiode

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Hvor meget var din seneste brutto-husleje på, dvs. uden boligstøtte eller andre tilskud til 
boligen?
Beløb i ^FLCurr;. Hvis IP kun husker nettohusleje beløbet, skrives dette, og der laves en 
CTRL-M, med en bemærkning herom.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Værdien 
forventes at være højere end 'nul';] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Var din sidste huslejebetaling inkl. alle udgifter og ydelser såsom vandudgifter, renovation, 
vedligeholdelse af fællesarealer, elektricitet, gas eller varme?
1. Ja
5. Nej

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Hvilken anden periode mener du?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Bor du i et socialt eller almennyttigt boligbyggeri, eller lignende?
1. Ja
5. Nej

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Omtrent hvor meget betalte du ekstra i sidste [uge/ måned/ 3 måneder/ 6 måneder/ år]
for udgifter, som ikke er inkluderet i huslejen?
Beløb i ^FLCurr;. Der tænkes på evt. renovations- eller kloakudgifter.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) [Værdien 
forventes at være højere end 'nul';] IF (HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
Har du i løbet af de sidste 12 måneder på noget tidspunkt været mere end 2 måneder 
bagud med huslejen?
1. Ja
5. Nej

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Hvor stor en procentdel eller andel af denne bolig ejes af dig[og][din][ægtefælle/ partner]?
Angiv procentdel. For partnere: %-delen skal dække begge partneres andele. 0 er kun tilladt, 
hvis ingen af parterne ejer noget (af boligen). Hvis partneren ejer huset alene, skrives 100%. 
Hvis ægtefællen ikke bor sammen med IP (er på plejehjem eller i udlandet), eller i andre 
vanskelige tilfælde skal der skrives en bemærkning herom (CTRL-M).
NUMBER [0..100]



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

ENDIF

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

Er der prioritetslån, kreditforeningslån, realkreditlån eller pant i denne ejendom?
1. Ja
5. Nej

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

ENDIF

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Se venligst på 33. Hvordan anskaffede du dig denne bolig?
Kod gerne flere svar.; Hvis IP fik tildelt boligen fra staten uden egenbetaling, kod 
da 6.
SET OF 1. Købte eller byggede med egne midler
2. Købte eller byggede med lån
3. Købte eller byggede med hjælp fra familie
4. Arvede den
5. Fik den som gave
6. Skaffede den via andre midler

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
I hvilket år var det?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Hvor mange år er der tilbage af løbetiden på dit prioritetslån, kreditforeningslån, 
realkreditlån eller pant i denne ejendom?
Hvis mindre end 1 år, kod 1. Hvis mere end 50 år eller ingen fast grænse, kod 51. 
Ved nedsparingslån (akkumulering af gæld uden månedlige ydelser) indsættes en 
CTRL-M med bemærkning om hvornår nedsparingslånet skal indfries.
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Hvor meget mangler du[eller][din][ægtefælle/ partner] at betale af på dit 
prioritetslån, kreditforeningslån, realkreditlån eller pant, - ekskl. renter?
Det samlede beløb i ^FLCurr;. Ved nedsparingslån indsættes CTRL-M, og der 
skrives 'nedsparingslån'.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Værdien forventes at være højere end 'nul';] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Betaler du regelmæssigt af på dit prioritetslån, kreditforeningslån, realkreditlån 
eller pant?
1. Ja
5. Nej

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
Hvor meget har du i de seneste 12 måneder betalt på al udestående 
prioritetsgæld, kreditforeningslån, realkreditlån eller pant i denne ejendom?
Beløb i ^FLCurr;. Der er tale om det totale beløb, både renter og afdrag. 
Ved nedsparingslån indsættes CTRL-M, og der skrives 'nedsparingslån'.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Værdien forventes at være 
højere end 'nul';] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

Har du i løbet af de seneste 12 måneder nogensinde været mere end 2 
måneder bagud med disse afdrag?
1. Ja
5. Nej

[Unfolding Bracket Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
[Udlejer/ Fremlejer] du dele af denne bolig?
1. Ja
5. Nej

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Hvor meget tjente du[eller][din][ægtefælle/ partner] efter skat i ^FLLastYear;, ved at 
udleje denne bolig?
Beløb i ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)

Se venligst på kort 34. Hvilke(n), om nogen, af følgende hjælpemidler som anvendes af personer med 
fysisk funktionstab eller andre helbredsproblemer har du i dit hjem?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Udvidede døre eller gange
2. Ramper til gade niveau
3. Gelænder
4. Automatisk eller assisteret døråbnere
5. Baderums eller toilet tilpasninger
6. Køkken tilpasninger
7. Stole-lift eller trappe-elevator
8. Alarm udstyr (tryghedsalarm, detektorer....)
96. Ingen af disse
97. Andet (specificér)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Du kan ikke vælge 
""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a97 IN (HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
ENDIF

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Efter din vurdering, hvor meget ville du kunne få for din bolig, hvis du solgte den i dag?
Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Værdien forventes at 
være højere end 'nul';] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Hvor mange rum findes der til husstandens medlemmer til deres personlige brug, inkl. 
soveværelser, men ikke køkken, bad og entré [og ethvert værelse, som du måske udlejer eller 
fremlejer]?
Medregn ikke: arkivrum eller boksrum, kælderrum, loftsrum etc., såfremt de ikke er indrettet til 
beboelsesværelser.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Indtast hvilken anden.
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
I hvor mange år har du boet i din nuværende bolig?
Rund op til hele år.
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Hvor mange år har[din][ægtefælle/ partner] boet i din nuværende bolig?
Rund op til hele år.
NUMBER [0..120]

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Se på kort 35. Hvilken type bygning bor din husstand i?
Læs højt.; Et plejehjem er defineret ved, at udover bolig, pleje og måltider, så er der 
også døgnovervågning og medicinering.
1. En landbrugsejendom
2. Et fritstående ét- eller to-families hus
3. Et ét- eller to- familieshus som et rækkehus eller tvillingehus
4. En bygning med 3-8 lejligheder
5. En bygning med 9 eller flere lejligheder, men ikke mere end 8 etager
6. Et højhus med 9 eller flere etager
7. Et område med ældrevenlige boliger
8. Et plejehjem

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Hvor mange trappetrin er der op eller ned for at komme til hoveddøren til din lejlighed?
Medregn ikke trin, som kan undgås, fordi ejendommen har elevator.
1. Op til 5
2. 6-15
3. 16-25
4. Mere end 25

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Er der mindst én autoriseret sygeplejerske i personalegruppen?
1. Ja
5. Nej



ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

CHECK: HVEM BESVAREDE SPØRGSMÅLENE I DENNE SEKTION?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

ENDIF

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Ejer du[eller][din][ægtefælle/ partner] nogen anden bolig, feriebolig, anden fast ejendom, jord eller 
skovbrug?
Medregn IKKE time-share ordninger eller erhvervsmæssige ejendomme.
1. Ja
5. Nej

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

ENDIF

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

Har du elevator i din bolig eller ejendom?
1. Ja
5. Nej

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Se venligst på kort 36. Hvordan ville du beskrive området, du bor i?
Læs højt.;
1. En storby
2. Forstad til en storby eller i udkanten af en storby
3. En større by
4. En mindre by
5. På landet eller i en landsby

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
Efter din vurdering, hvor meget ville denne eller disse ejendom(me) være værd, hvis du skulle 
sælge nu?
Hvis ejer af ejendom i udlandet, så angiv værdien i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Værdien forventes 
at være højere end 'nul';] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] modtaget nogen form for indtægt eller husleje fra denne 
(disse) ejendom(me) i ^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Hvor meget har du[eller][din][ægtefælle/ partner] modtaget i indtægt eller husleje fra 
denne (disse) ejendom(me) i ^FLLastYear;? Beløbet skal være efter skat.
Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Værdien 
forventes at være højere end 'nul';] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Selvom vi måske tidligere har spurgt dig [eller andre medlemmer af din husstand] om en række detaljer 
vedrørende husstanden, er det vigtigt for os at forstå det korrekt. Er der nogen i denne husstand, som i løbet 
af sidste år, dvs. ^FLLastYear;, har bidraget til husstandens indkomst, selv om vedkommende ikke deltager i 
dette interview?
Om nødvendigt, læs listen over udvalgte IP'ere:^MN015_Eligibles;. Hvis en IP i en husstand fra 2004 er 
flyttet på plejehjem, indgår vedkommende ikke længere i husstanden. Når en IP flytter på plejehjem flytter 
han/hun således ind i en ny husstand og skal dermed ikke medregnes i disse spørgsmål. Enkelte af de 
følgende spørgsmål er gentagelser, men det er vigtigt at forstå hele husstandens økonomiske situation.
1. Ja
5. Nej

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Nogle husstande får forskellige ydelser som fx boligsikring eller boligydelse, særlig hjælp til mindrebemidlede, 
børnecheck, børnebidrag osv. Har din husstand eller nogen i din husstand modtaget sådanne ydelser i 
^FLLastYear;?
1. Ja
5. Nej

IF (HH010_OtherIncome = a1)

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)



ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

CHECK: HVEM SVAREDE PÅ SPØRGSMÅLENE I DENNE SEKTION?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

Hvad var det omtrentlige samlede beløb, som din husstand modtog af disse ydelser i ^FLLastYear;, 
efter evt. fradrag for skat og afgifter?
Her er giveren en offentlig institution, fx Staten eller kommunen. (Boligstøtte eller boligsikring er altid 
skattefri i Danmark) Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Værdien 
forventes at være højere end 'nul';] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Vi vil nu gerne stille dig nogle spørgsmål om din husstands sædvanlige udgifter og om, hvordan din husstand 
klarer sig økonomisk.
1. Fortsæt

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Hvis du tænker på de seneste 12 måneder: Omtrent hvor meget brugte din husstand i en typisk måned på 
mad til at spise derhjemme?
Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Værdien 
forventes at være højere end 'nul';] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

Hvis du stadig tænker på de seneste 12 måneder: Omtrent hvor meget brugte din husstand på en typisk 
måned på at spise ude?
Beløb i ^FLCurr;.
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Spiser du[og andre medlemmer af din husstand] grøntsager, frugt eller kød, som du selv har dyrket, 
produceret, fanget eller samlet?
1. Ja
5. Nej

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Hvor stor var husstandens samlede indkomst efter skat og bidrag i en gennemsnitlig måned i ^FLLastYear;?
Indtast et beløb i ^FLCurr;.
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Værdien 
forventes at være højere end 'nul';] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Hvis du tænker på din husstands samlede månedlige indkomst, vil du så sige, at din husstand er i stand til at 
få pengene til at slå til...
Læs højt.;
1. Med stor vanskelighed
2. Med nogen vanskelighed
3. Forholdsvis nemt
4. Nemt

IF (MN032_socex = 1)

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Når du tænker på de sidste 12 måneder, hvad er så værdien af de hjemmeproducerede fødevarer, som 
du har spist i en typisk måned? Med andre ord, hvor meget skulle du have betalt for disse fødevarer, 
hvis du havde været nødt til at købe dem?
Indtast et beløb i ^FLCurr;.
NUMBER

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)



ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

CHECK: HVEM BESVAREDE SPØRGSMÅLENE I DENNE SEKTION?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

Ville din husstand have råd til at betale en uventet udgift på 10700; ^FLCurr; uden at skulle låne 
penge?
1. Ja
5. Nej

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
I de seneste 12 måneder, har du småfrosset for at spare på varmeudgifterne, og derved holde 
leveomkostningerne nede?
1. Ja
5. Nej

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
De følgende spørgsmål handler omkring opsparing, som du måske har lavet, da du var yngre.
Begynd en Non-proxy sektion. Proxy er ikke tilladt. Hvis respondenten ikke er i stand til at svare på nogle af de 
følgende spørgsmål alene, tryk da Ctrl+K ved hvert spørgsmål.
1. Fortsæt

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Se venligst på kort 37. Nogle gange kan man opleve noget uventet tidligere i livet, som gør, at ens økonomi ender 
bedre end forventet.
Har du erfaring med en eller flere af følgende oplevelser?
Kod gerne flere svar.;
1. Min løn eller indkomst var højere end forventet
2. Min partners løn eller indkomst var højere end forventet
3. Jeg gik på pension senere end forventet
4. Min partner gik på pension senere end forventet
5. Husstandsforbruget var lavere end forventet
6. Mine/vores investeringer eller virksomhed klarede sig bedre end forventet
7. Modtog økonomisk hjælp fra familien (enten mig eller min partner)
8. Modtog en arv (enten mig selv eller min partner)
9. Pensionsydelser var højere end forventet (min eller min partners)
97. Andet (angiv) ELLER
96. Nej, intet af dette er hændt

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen 
af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a97 IN (SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Se venligst på kort 38. Nogen gange oplever mennesker noget uventet tidligere i livet, som gør, at deres økonomi 
ender værre end forventet.
Har du erfaring med en eller flere af følgende oplevelser?
Kod gerne flere svar.;
1. Dårligt helbred, som påvirkede evnen til at arbejde (mig selv eller partner)
2. Store uventede sundhedsomkostninger (mig selv eller partner)
3. Arbejdsløshed (mig selv eller partner)
4. Gik på pension tidligere end forventet (mig selv eller partner)
5. Løn eller indkomst var lavere end forventet (mig selv eller partner)
6. Mine/vores investeringer eller virksomhed klarede sig dårligere end forventet
7. Ydede økonomisk hjælp til familiemedlemmer (mig selv eller partner)
8. Skilsmisse eller seperation
9. Dødsfald i familien
10. Store udgifter, som ikke var helbredsrelateret (mig selv eller partner)
11. Pensionsydelser var lavere end forventet (mine eller min partners)
97. Anden (angiv) ELLER
96. Nej, intet af dette er hændt.

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Du kan ikke vælge 
""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a97 IN (SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

ELSE

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Angiv venligst hvilken anden (positive) oplevelse. 
STRING

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Angiv venligst hvilken anden (negativ) oplevelse.
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Tænk tilbage på da du var omkring 45 år. Hvis du kunne lave om på, hvordan du har brugt dine penge og 
sparet op fra dengang til nu, ville du så..
Læs højt.;
1. Spare mere op i løbet af årene?
2. Spare nogenlunde det samme op i løbet af årene?
3. Spare mindre op i løbet af årene?



ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

ELSE

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Tænk tilbage på da du var omkring 45 år. Hvis du kunne lave om på, hvordan du har brugt dine penge 
og sparet op fra dengang til nu, ville du så..
Læs højt.;
1. bruge færre penge i løbet af årene?
2. bruge lige så mange penge og spare nogenlunde det samme op i løbet af årene?
3. bruge flere penge og spare mindre op i løbet af årene?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
I hvor høj grad ville du ønske, at du kunne lave dit forbrug og opsparing om?
Læs højt.;
1. I meget høj grad
2. I høj grad
3. I nogen grad
4. I lav grad

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Se venligst på kort 39. For at kunne spare mere op, skal man bruge færre penge.
Hvilken af følgende kategorier kunne du have brugt færre penge på?
Hvis IP har en anden holdning end sin partner, skal IP blot tænke på sin egen holdning

Kod gerne flere svar.;
1. Hus/hjemmet
2. Mad
3. Tøj
4. Husholdningsapparater og indretning
5. Bil
6. Ferie
7. Fritid (restaurantbesøg, fritidsaktiviteter mm.)
8. Uddannelse til børnene eller andre børne-relaterede udgifter
9. Yde økonomisk hjælp til andre
97. Andet (angiv) ELLER
96. Under ingen omstændigheder kunne jeg/vi have brugt færre penge. Jeg/vi kunne ikke have sparret mere 
op. ELLER/DESUDEN
10. Jeg/vi kunne have arbejdet mere eller længere.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a97 IN 
(SR009_WhereSpendLess))

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Hvilken anden kategori?
STRING

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Se venligst på kort 40. For at spare mindre op, kunne man have brugt mere.
Hvilken af følgende kategorier kunne du have brugt flere penge på?
Hvis IP og partner har forskellige holdninge rtil dette, skal IP gå efter egen holdning.
Kod gerne flere svar.;
1. Hus/hjemmet
2. Mad
3. Tøj
4. Husholdningsapparater og indretning
5. Bil
6. Ferie
7. Fritid (restaurantbesøg, fritidsaktiviteter mm.)
8. Uddannelse til børnene eller andre børne-relaterede udgifter
9. Yde økonomisk hjælp til andre
97. Andet (angiv) ELLER
96. Jeg/vi havde nok alligevel ikke lyst til at bruge flere penge. ELLER/DESUDEN
10. Jeg/vi kunne have arbejdet mindre eller gået på pension tidligere.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((a97 IN (SR011_WhereSpendMore))



ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. Respondenten
2. Sektionen er ikke besvaret (proxy interview).

ENDIF
ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Hvilken anden kategori?
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
De næste spørgsmål drejer sig om et antal af forskellige slags opsparinger eller investeringer, som du[eller][din]
[ægtefælle/ partner] muligvis har.
1. Fortsæt

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] for tiden penge anbragt i individuelle pensionskonti?
En individuel pensionskonto er en ordning, der tillader én at sætte et beløb til side hvert år, som derefter (delvis) 
udbetales ved pensionsalderen.
1. Ja
5. Nej

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] på nuværende tidspunkt penge stående på en bunden boligopsparingskonto?
Boligopsparingskonto: en konto i et pengeinstitut, hvor opsparingen er målrettet mod køb af bolig.
1. Ja
5. Nej

IF (AS066_HasContSav = a1)

IF (MN005_ModeQues <> a1)

ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))

ENDIF
IF ((AS020_IndRetAcc = a2 OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Hvem har en individuel pensionskonto? Dig selv[, din][ægtefælle/ partner][eller][begge]?
1. Kun respondenten
2. Kun[ægtefælle/ partner]
3. Begge

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Hvor meget har du på nuværende tidspunkt stående på individuelle pensionskonti?
Indtast et beløb i ^FLCurr;. Indtast kun for IP. (Ikke partner)
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Er disse individuelle pensionskonti fortrinsvis placeret i aktier eller fortrinsvis i obligationer?
1. Fortrinsvis aktier
2. Halvdelen aktier og halvdelen obligationer
3. Fortrinvis obligationer

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Hvor meget har[din][ægtefælle/ partner] på nuværende tidspunkt stående i individuelle pensionskonti?
Beløb i ^FLCurr;. Indtast kun for ægtefælle/partner.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Er disse individuelle pensionskonti fortrinsvis i aktier eller fortrinsvis i obligationer?
1. Fortrinsvis aktier
2. Halvdelen aktier og halvdelen obligationer
3. Fortrinsvis obligationer

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
Omtrent hvor meget har du[og][din][ægtefælle/ partner] på nuværende tidspunkt anbragt på en bunden 
boligopsparingskonto?
Skriv et beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for begge ægtefæller/partnere.
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] på nuværende tidspunkt nogen form for livsforsikringer?
1. Ja
5. Nej

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] for tiden penge sat i investeringsforeninger eller forvaltede investeringskonti?
I en Investeringsforening indsamles penge fra mange investorer til en fælles pulje, og hvor man overlader til en 
professionel investor at investere puljen i aktier, obligationer eller andre finansielle produkter.
1. Ja
5. Nej

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] for tiden penge sat i aktier (børsnoterede eller ikke-børsnoterede)?
Aktier er papirer, som viser, at personen ejer en del af en virksomhed, hvilket berettiger ham eller hende til at 
modtage udbytte fra denne virksomhed. Både børsnoterede og ikke-børsnoterede firmaer. OBS.! Nævn ikke aktier i 
et IKKE-børsnoteret firma, for hvilket IP arbejder.
1. Ja
5. Nej

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] for tiden penge stående i statsobligationer eller kreditobligationer?
Obligationer er et gældsbrev, som er fx udstedt af staten (statsobligationer) eller en kreditforening 
(kreditforeningsobligationer) med henblik på at skabe kapital ved at låne.
1. Ja
5. Nej

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS027_AmContSav = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Er dine livsforsikringer ophørende eller livsvarige livsforsikringer eller begge dele?
Ophørende livsforsikring/livrente udbetales kun indenfor en given tidsperiode, og med et fast beløb, hvis den 
der har tegnet policen dør indenfor den givne tidsperiode. En livsvarig livsforsikring har en 
opsparingskomponent, der øger sin værdi med tiden, og kan udbetales til din nærmeste pårørende som et 
forudbestemt fast beløb, enten som engangsbeløb eller rater over en årrække eller livsvarigt. Der findes også 
kombinationer af ovennævnte.
1. Ophørende livsforsikring
2. Livsvarig livsforsikring
3. Begge dele
97. Andet

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Hvad er den pålydende værdi af din[og][din][ægtefælles/ partners] livsvarige livrente, altså dem, der 
gælder hele livet?
Beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for begge parter. Der er tale om livrente, IKKE 
livsforsikring, som er tidsbegrænsede.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Omtrent hvor meget har du[og][din][ægtefælle/ partner] for tiden anbragt i investeringsforeninger eller 
forvaltede investeringskonti?
Beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for begge ægtefæller/partnere.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

Er midlerne i disse investeringsforeninger og forvaltede investeringskonti fortrinsvis sat i aktier eller 
obligationer?
1. Fortrinsvis aktier
2. Halvdelen aktier og halvdelen obligationer
3. Fortrinsvis obligationer

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Omtrent hvor meget har du[og][din][ægtefælle/ partner] for tiden stående i aktier (børsnoterede eller ikke-
børsnoterede)?
Beløb i ^FLCurr;, indtast det samlede beløb for begge ægtefæller/partnere.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS011_AmStocks = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

Har du[eller][din][ægtefælle/ partner] på nuværende tidspunkt en bankkonto, løn- og budgetkonto, 
opsparingskonto, girokonto eller anden konto, du har fri dispositionsret til?
1. Ja
5. Nej

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

Ejer du[eller][din][ægtefælle/ partner] på nuværende tidspunkt egen virksomhed eller forretning, helt eller delvist?
1. Ja
5. Nej

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Hvor mange biler ejer du[eller][din][ægtefælle/ partner]? Udelad venligst firmabiler og leasede biler.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Omtrent hvor meget har du[og][din][ægtefælle/ partner] for tiden i stats- eller realkreditobligationer?
Skriv beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for begge ægtefæller/partnere.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Angiv venligst en 
værdi;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Omtrent hvor meget har du[og][din][ægtefælle/ partner] for tiden stående på bankkonti, løn- og 
budgetkonti, kassekredit, og opsparingskonti?
Beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for begge ægtefæller/partnere.
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS003_AmBankAcc = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
Alt i alt, omtrent hvor stor renteindtægt fik du[og][din][ægtefælle/ partner] af din/jeres indestående på 
bankkonti, samt beholdninger af aktier, obligationer og investeringsforeninger i ^FLLastYear;? Angiv venligst 
beløbet EFTER SKAT.
Indtast beløbet i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS070_IntIncome = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Hvor stor en procentdel eller andel af dette firma, foretagende eller forretning ejes af dig[eller][din]
[ægtefælle/ partner]?
Skriv procent. Hvis virksomheden ejes helt af IP, skriv da 100 (%). Hvis mindre end 1 %, skriv da 1 (%). 
Hvis begge partnere/ægtefæller ejer hver sin del, angives den samlede procentdel.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Hvis du solgte denne virksomhed eller forretning og betalte al gæld, hvor mange penge ville du[eller][din]
[ægtefælle/ partner] så omtrent have tilbage?
Beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for begge parter.
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Værdien forventes at være 
lavere eller højere end 'nul';] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF 
(AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Procent skal være mindre end eller lig med 100;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Hvis du solgte[denne/ disse][bil/ biler], omtrent hvor meget ville du så kunne få for den/dem?
Beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for alle biler og for begge ægtefæller/partnere. Der ønskes kun 
salgsprisen. Der spørges senere til evt. lån i bilen.
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

Det næste spørgsmål vedrører penge du eventuelt måtte skylde, med undtagelse af eventuelle prioritetslån. Når du 
ser på kort 41, hvilke af disse typer gæld har du[eller][din][ægtefælle/ partner] på nuværende tidspunkt, hvis du 
overhovedet har nogen gæld?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Gæld på biler eller andre transportmidler (varevogne, motorcykler, både osv.)
2. Gæld i form af ubetalte regninger på 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 ovennævnte
97. Andet

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af 
disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF (NOT(((96 IN (AS054_OweMonAny) AND (count
(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Angiv venligst en værdi;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Uden at medregne prioritetslån for jord, ejendom eller virksomhed, hvor meget skylder du[og][din]
[ægtefælle/ partner] væk i alt?
Beløb i ^FLCurr;; indtast det samlede beløb for begge ægtefæller/partnere.
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Vi er også interesserede i, hvad mennesker i almindelighed tænker om deres liv.
Dette er begyndelsen på en non-proxy sektion. Proxy er ikke tilladt. Hvis IP ikke selv er i stand til at besvare nogen af 
disse spørgsmål, tast da CTRL-K ved hvert spørgsmål.
1. Fortsæt

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
På en skala fra 0-10, hvor 0 betyder, at du er meget utilfreds, og 10 betyder at du er fuldstændig tilfreds, hvor tilfreds er 
du så med dit liv i almindelighed?
NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Se venligst på kort 42. Jeg vil nu læse op af en liste med udsagn, som folk har brugt til at beskrive deres liv med, eller 
hvordan de har det. Vi vil gerne vide, hvor tit du har haft følgende følelser og tanker: om det er... ofte, nogle gange, 
sjældent, eller aldrig?
1. Fortsæt

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Hvor tit tror du, at din alder hindrer dig i at gøre ting, du har lyst til?
Kort 42. Læs højt.;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Hvor tit føler du, at det, der sker for dig, er uden for din kontrol? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Hvor tit føler du dig ladt udenfor? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Hvor tit, mener du, at du kan gøre de ting, du har lyst til? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Hvor tit tror du, at familieforpligtelser forhindrer dig i at gøre det, du har lyst til? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;



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

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Hvor tit tror du, at pengenød forhindrer dig i at gøre det, du har lyst til? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Hvor tit glæder du dig til hver eneste dag? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Hvor tit føler du, at dit liv giver mening? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Hvor tit, alt taget i betragtning, ser du tilbage på dit liv med en følelse af glæde? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Hvor tit føler du dig fuld af energi for tiden? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Hvor tit føler du, at livet er fuldt af muligheder? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Hvor tit føler du, at din fremtid tegner lys? (Ofte, nogle gange, sjældent eller aldrig?)
Kort 42. Læs højt.Need;
1. Ofte
2. Nogle gange
3. Sjældent
4. Aldrig

IF (MN024_NursingHome = a1)

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Jeg har nu nogle få spørgsmål om dine aktiviteter i hverdagen.
1. Fortsæt

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Se venligst på kort 43. Hvilke af aktiviteterne nævnt på dette kort, - om nogen - har du foretaget dig i de seneste 
12 måneder?
Kod gerne flere svar.;
SET OF 1. Deltaget i frivilligt eller velgørenhedsarbejde
4. Deltaget i et uddannelses- eller kursusforløb udenfor arbejdstid (inkl. aftenskole)
5. Dyrket sport, været i en klub eller forening
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

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Du kan ikke 
vælge ""Ingen af disse"" sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF ((count
(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Du har fortalt, at du ikke deltager i nogen af de aktiviteter som findes på kort 43. På en skala fra 0 til 10, 
hvor 0 betyder "total utilfreds" og 10 betyder "fuldstændig tilfreds", hvor tilfreds er du med det?
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

LOOP cnt1 := 1 TO 10

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder "total utilfreds" og 10 betyder "fuldstændig tilfreds", hvor 
tilfreds er du så, med de aktiviteter du nævnte?
NUMBER [0..10]

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Hvor ofte i løbet i de seneste 12 måneder[har][du][deltaget i frivilligt arbejde eller 
velgørenhedsarbejde/ deltaget i et uddannelses- eller kursusforløb udenfor arbejdstid 
(inkl. aftenskole)/ deltaget i sports-, sociale- eller andre klubaktiviteter/ deltaget i en 
politisk eller samfundsrelateret organisation/ læst bøger, tidsskrifter eller aviser/ lavet ord 
eller talspil, fx Kryds og tværs eller Sudoku/ spillet kort eller spil, fx skak]?
Læs højt.;.
1. Næsten dagligt
2. Næsten hver uge
3. Næsten hver måned
4. Mindre ofte

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Se venligst på kort 44. Her er en række karakteristika, som måske eller måske ikke passer på dig. Fortæl mig 
venligst i hvilken grad du er enig eller uenig med hvert af de følgende udsagn.
1. Fortsæt

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Jeg ser mig selv som en der er reserveret. Er du...
Læs højt.;
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Jeg ser mig selv som en der i det store hele er tillidsfuld. Er du...
Læs op hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Jeg ser mig selv som en der har tendens til at være doven. Er du....
Læs op hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Jeg ser mig selv som en der er afslappet - håndterer stress fint. Er du.....
Læs højt hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Jeg ser mig selv som en der har få kunstneriske interesser. Er du...
Læs op hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Jeg ser mig selv som en der er udadvendt, social. Er du.....
Læs op hvis nødvendigt
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Jeg ser mig selv som en der har tendens til at finde fejl ved andre. Er du....
Læs højt hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Jeg ser mig selv som en der gør et grundigt arbejde. Er du....
Læs højt hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig



ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. IP
2. Sektionen er ikke besvaret (proxy interview)

4. Lidt enig
5. Meget enig

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Jeg ser mig selv som en, der let bliver nervøs. Er du.....
Læs højt hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Jeg ser mig selv som en der har en livlig fantasi. Er du....
Læs højt hvis nødvendigt.
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Jeg ser mig selv som en der er betænksom og venlig overfor næsten alle. Er du....
Læs højt.Need;
1. Meget uenig
2. Lidt uenig
3. Hverken uenig eller enig
4. Lidt enig
5. Meget enig

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Følgende spørgsmål handler om, hvad du lavede i går.
1. Fortsæt

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Læs ikke højt.

Notér venligst hvilken dag det var IGÅR.
1. mandag
2. tirsdag
3. onsdag
4. torsdag
5. fredag
6. lørdag
7. søndag

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Jeg vil bede dig tænke på dagen I GÅR, som var [mandag/ tirsdag/ onsdag/ torsdag/ fredag/ lørdag/ 
søndag], fra morgen til aften.
Tænk på, hvor du befandt dig, hvad du lavede, hvem du var sammen med, og hvordan du havde det.
Var dagen igår som en normal dag for dig eller skete der noget usædvanligt, enten godt eller dårligt?
Læs højt.;
1. Ja, det var en helt normal dag.
2. Nej, der skete noget usædvanligt dårligt eller stressfuldt i løbet af min dag.
3. Nej, der skete noget usædvanligt godt i løbet af min dag.

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Fortsæt med at tænke over dagen i går fra morgen til aften og over hvor lang tid du brugte på forskellige 
aktiviteter i løbet af dagen. 

Hvor lang tid brugte du igår på huslige pligter såsom rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, havearbejde 
m.m.? 
Inkluder venligst IKKE personlig pleje, pleje af børn, forældre eller andre familiemedlemmer.

Hvis IP er i tvivl, så bed [ham/ hende] om at estimere tidsforbruget så godt som [han/ hun] kan.
Hvis IP ikke brugte noget tid på en bestemt aktivitet, skriv da '0' i begge felter.
Hvis IP f.eks. brugte halvanden time på en bestemt aktivitet, skriv da '1 time og 30 minutter'.
Hvis IP brugte 40 min. på en bestemt aktivitet, skriv da '0 timer og 40 minutter'.
1. Fortsæt

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Timer
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Hvor lang tid brugte du i går på personlig pleje, såsom at gå i bad, tage tøj på, spise, gå til frisøren, lægen 
mm.?
1. Fortsæt

TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Timer



NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
MInutter
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Hvor lang tid brugte du i går på aktiviteter med dine børn, børnebørn, børn som du passer eller børn, som du 
på anden måde ser efter?

Dette inkluderer at tage dem i bad, give dem tøj på, lege med dem, følge dem i skole/til andre aktiviteter, 
hjælpe med lektier mm. 
Undlad venligst aktiviteter med voksne børn
1. Fortsæt

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Timer
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Hvor lang tid brugte du i går på at hjælpe dine forældre eller svigerforældre?
Dette inkluderer papirarbejde eller administrative opgaver, personlig pleje, tage tøj på, tage dem til lægen 
mm.
Inkluderer venligst også tid brugt med adoptiv - eller plejeforældre.
1. Fortsæt

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Timer
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
MInutter
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Hvor lang tid brugte du i går på at hjælpe andre familiemedlemmer eller andre personer, du kender?

Inkluder IKKE hjælp til [din ægtefælle eller/ din partner eller] forældre og børn, som du allerede har nævnt.
Hvis det er nødvendigt, gentag da: F.eks med papirarbejde eller administrative opgaver, personlig pleje, tage 
tøj på, tage dem til lægen mm.
1. Fortsæt

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Timer
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Hvor lang tid brugte du i går på fritidsaktiviteter?
Dette inkluderer at se fjernsyn, sociale medier, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, tale med venner og familie, 
gå ud (i byen, for at spise mm.).
1. Fortsæt

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Timer
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Hvor lang tid brugte du i går på papirarbejde og administrative opgaver samt familiens økonomiske 
anliggender?
1. Fortsæt

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Timer
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Hvor lang tid brugte du i går på lønnet arbejde. Enten som ansat eller selvstændig.
Inkluder venligst ikke transporttiden til og fra arbejde, men inkluder gerne overarbejdstid.
1. Fortsæt

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Hvor lang tid brugte du i går på at hjælpe [din ægtefælle/ din partner]?
Dette inkluderer papirarbejde eller administrative opgaver, personlig pleje, tage tøj på, tage [ham/ 
hende/ ham/hende] til lægen mm.
1. Fortsæt

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Timer
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)
Minutter
NUMBER [0..59]



TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Timer
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Hvor lang tid brugte du i går på at udføre frivilligt arbejde?
Inkluder venligst IKKE huslige pligter, hjælp til familiemedlemmer, pasning af børn eller andre aktiviteter, 
som allerede er angivet.
Eksempler kan være frivilligt arbejde for organisationer, der beskæftiger sig med religion, uddannelse, politik, 
sundhed eller anden velgørenhed.
1. Fortsæt

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Timer
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Minutter
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Hvor lang tid brugte du i går på at tage en lur eller slappe af i løbet af dagen? Inkluder venligst ikke 
nattesøvn.
1. Fortsæt

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Timer
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Hvor lang tid brugte du i går på nattesøvn?
1. Fortsæt

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Timer
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Brugte du tid på andre aktiviteter i går, som vi endnu ikke har spurgt om?
1. Ja
5. Nej

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Fortsæt med at tænke på i går, fra morgen til aften. 
Hvor lang tid brugte du i går på transport til og fra arbejde eller frivilligt arbejde?
Tast 0 hvis IP ikke arbejdede igår.
1. Fortsæt

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Timer
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Uddyb gerne hvilke andre aktiviteter.
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Hvor lang tid brugte du i går på denne/disse aktivitet(er)?
Hvis IP nævner mere end én anden aktivitet, summér da den samlede tid brugt på disse aktiviteter.
1. Fortsæt

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Timer
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Minutter
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Du har nævnt, at du i går brugte i alt ^FL_TE057_3; timer og ^FL_TE057_4; minutter på 
fritidsaktiviteter.
Hvor meget af denne tid blev brugt i selskab med [din ægtefælle/ din partner]?
Hvis IP ikke brugte noget af denne tid med sin [ægtefælle/ partner], skriv da 0.
1. Fortsæt



ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

CHECK:
Hvem svarede på spørgsmålene i denne sektion? 
1. Kun IP
2. IP og proxy
3. Kun proxy

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Timer
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
MInutter
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Det er ikke muligt at tilbringe mere tid på fritidsaktiviteter med sin partner end 
hvad man samlet set har brugt på fritidsaktiviteter.;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Start på en Non-proxy sektion. Proxy ikke tilladt. Hvis IP ikke er til stede eller ude af stand til at samtykke til deltagelse, 
tast da CTRL-K ved hvert spørgsmål.
1. Fortsæt

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

Nu har jeg nogle spørgsmål om, hvor sandsynlige du anser forskellige hændelser for at være. Når jeg stiller et spørgsmål, 
vil jeg bede dig om at give mig et tal fra 0 til 100. Lad os sammen prøve et eksempel og starte med vejret. Hvis du kigger 
på kort 45, hvad tror du så sandsynligheden er for, at det vil blive solskin i morgen? Fx, vil "90" betyde, at der en 90 
procents sandsynlighed for solskin. Du kan nævne ethvert tal fra 0 til 100.
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Jeg vil nu stille dig et spørgsmål vedrørende det at bede. Hvis du tænker på nutiden, hvor ofte beder du?
Læs højt.;
1. Mere end én gang om dagen
2. Én gang om dagen
3. Ét par gange om ugen
4. Én gang om ugen
5. Mindre end én gang om ugen
6. Aldrig

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Se venligst på kort 45.) Hvad er sandsynligheden for, at regeringen vil forringe den pension, som du 
forventer at skulle modtage, før du lader dig pensionere?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Se venligst på kort 45.) Hvad er sandsynligheden for, at regeringen, før du går på pension, vil hæve 
pensionsalderen?
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Se venligst på kort 45.) Hvis vi nu ser på dit arbejde i almindelighed, og ikke bare på dit nuværende 
arbejde, hvad er så sandsynligheden for, at du vil være fuldtidsansat, når du er fyldt 63?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Se på kort 45.) Hvad er sandsynligheden for, at du bliver ^FLAgeTen; år gammel eller mere?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
Hvad tror du sandsynligheden er for, at du løber tør for penge engang i fremtiden?
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Hvordan synes du, at din økonomiske situation ser ud i dag sammenlignet med dine forventinger fra tidligere i livet, 
da du var omkring de 45 år?
Er din økonomiske situation.. 
Læs højt.;
1. bedre end forventet?
2. som du forventede?
3. værre end du havde forventet?



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
Til sidst, vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, der handler om dit syn på andre mennesker. Mener du, at man i 
almindelighed kan stole på de fleste mennesker eller, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med andre at 
gøre? Nu skal du ikke længere kigge på kort 45. I stedet, fortæl mig venligst på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, 
at man ikke kan være for forsigtig, og 10 betyder, at man kan stole på de fleste mennesker?
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Se venligst på kort 46. Hvis man investerer sin opsparing, kan man enten vælge mellem aktiver, der giver et lavt 
afkast, men med lille risiko for at tabe penge (fx en bankkonto eller sikre obligationer), eller man kan vælge aktiver 
med et højt afkast, men med en større risiko for at tabe penge (fx aktier og anparter). Hvilket af udsagnene på 
kortet kommer tættest på den finansielle risiko, du vil være villig til at tage, når du sparer op eller investerer?
Læs kun svarene om nødvendigt. Hvis der gives mere end et svar, vælg da den første kategori der nævnes.
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. Ikke villig til at tage nogen som helst økonomisk risiko

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
Ved planlægning af din opsparing og pengeforbrug, hvilken af følgende tidsperioder er væsentligst for dig?
Læs højt.; Svarmuligheden "De næste få måneder" indeholder også "de næste få dage" eller "de næste få uger".
1. De næste få måneder
2. Næste år
3. De næste få år
4. De næste 5-10 år
5. Mere end 10 år ude i fremtiden

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)

Bliver partneren (proxy) interviewet umiddelbart efter? 
Husk venligst, at proxy interview kun er tilladt i tilfælde af høre - eller talevanskeligheder eller problemer med 
koncentration.
1. Ja
5. Nej

IF (EX800_PartInterv = a5)

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Før vi slutter, vil jeg bede dig om at give mig lidt information om[din][ægtefælle/ partner], som ikke 
bliver interviewet i dag.
1. Fortsæt

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Hvor mange år alt i alt har[din][ægtefælle/ partner] været i fuldtidsuddannelse?
Fuldtidsuddannelse: * inkluderer: modtage undervisning, læreplads, eller erhvervsfaglig uddannelse, 
superviserede studier eller at tage eksamener. * ekskluderer: Fuldtidsarbejde, hjemmeundervisning, 
fjernundervisning, speciel jobtræning, aftenskole, privat deltids erhvervsuddannelse, fleksible eller 
deltids studier på højere læreanstalter, osv.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Se venligst på kort 47. Overordnet set, hvordan vil du beskrive[din][ægtefælles/ partners] nuværende 
arbejdssituation?
Læs højt.;
1. Pensioneret
2. Ansat eller selvstændig (inkl. arbejde i familievirksomhed)
3. Arbejdsløs og jobsøgende
4. Permanent på førtidspension
5. Hjemmegående
97. Andet

IF (EX603_PartJobSit = a2)

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Hvad er det seneste job [din][mand/ hustru/ partner]^FL_EX613_3; havde?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Nu vil jeg søge efter din jobtitel i vores database.
Skriv jobtitlen igen og vælg det forslag fra listen, der matcher bedst muligt. Hvis du kører 
længere ned med pilen, vil du finde flere jobtitler. 

Hvis du ikke kan finde det nævnte job, så bed IP overveje, om der findes et andet navn 
for dette job eller give en bredere eller mere specifik beskrivelse af jobbet.

Hvis det slet ikke kan lade sig gøre at finde et godt match, skriv da 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Bekræft venligst, at du har valgt den korrekte jobtitel:
^EX613c_LastJobPartnerCode;



ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

Tusind tak. Det var det sidste spørgsmål. Jeg vil gerne endnu engang sige dig tak, fordi du deltog i denne undersøgelse. Vi 
er opmærksomme på, at det har været et langt og ikke særlig nemt interview, men din hjælp har været meget vigtig. Med 
din deltagelse, hjælper du forskere med at forstå, hvordan en aldrende europæisk befolkning påvirker vores fremtid.
1. Fortsæt

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

CHECK: Hvem besvarede spørgsmålene i denne sektion?
1. IP
2. Sektionen er ikke besvaret (proxy interview)

ENDIF

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

ENDIF
ENDIF

Hvis dette ikke er den korrekte jobtitel, gå da tilbage og vælg det bedste match fra 
listen.
1. Bekræft og fortsæt

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
Har[din][ægtefælle/ partner] nogensinde haft et lønnet arbejde?
1. Ja
5. Nej

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
I[sit][sidste/ nuværende] arbejde,[var/ er][din][ægtefælle/ partner] ansat i det private 
erhvervsliv, den offentlige sektor, eller som selvstændig?
1. Det private erhvervsliv
2. Den offentlige sektor
3. Selvstændig

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
In order to study how people´s lives change when they get older, it is important to interview the same people about 
every two years. For this reason, we hope that it is ok with you that we keep your name and address in our files so 
that we can contact you again. Is this ok?
Ikke relevant i Danmark. Tryk CTRL-M og skriv 'ikke relevant', og tryk derefter ENTER for at komme til næste 
spørgsmål.
1. Consent to recontact
5. No consent to recontact

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)
Nu vil jeg give dig et kort spørgeskema med nogle ekstra spørgsmål. Du er meget velkommen til at udfylde dem nu, 
eller vente til senere og sende dem tilbage til Danmarks Statistik i denne forudbetalte kuvert. Det er selvfølgelig 
frivilligt om du vil deltage og dine besvarelser forbliver fortrolige.
Tag et drop off skema og udfyld respondentens navn og id ^RespondentID; på forsiden af drop off skemaet.

Indtast drop off serienummeret fra skemaet i CAPI nedenfor.

Udlever drop off skemaet til respondenten.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

DENNE SEKTION ER OM DINE OBSERVATIONER UNDER INTERVIEWET OG SKAL UDFYLDES EFTER HVERT ENKELT 
AFSLUTTET INTERVIEW.
1. Fortsæt

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
En proxy har besvaret nogle eller alle spørgsmål, vi havde til ^FLRespondentName;. Hvad er proxys relation til 
^FLRespondentName;?
1. Ægtefælle/samlever
2. Barn/svigerbarn
3. Forælder/svigerforælder
4. Søskende
5. Barnebarn
6. Anden slægtning
7. Plejehjemspersonale
8. Hjemmehjælper
9. Ven/bekendt
10. Anden person



ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Var der - bortset fra en proxy for IP - en tredje person til stede under (dele af) interviewet med ^FLRespondentName;?
Kod gerne flere svar.;
1. Nej, ingen
2. Ægtefælle eller partner
3. Forælder eller forældre
4. Barn eller børn
5. Andre slægtninge
6. Andre personer til stede

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen"" sammen 
med et andet svar. Vær venlig at ændre dit svar.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count(IV002_PersPresent) 
= 1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Hvordan vil du beskrive ^FLRespondentName; villighed til at svare?
1. Meget god
2. God
3. Nogenlunde
4. Dårlig
5. God i begyndelsen, blev værre under interviewet
6. Dårlig i begyndelsen, blev bedre under interviewet

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Bad ^FLRespondentName; om forklaring på nogen spørgsmål?
1. Aldrig
2. Næsten aldrig
3. Nu og da
4. Ofte
5. Meget ofte
6. Altid

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
Følte du samlet set, at ^FLRespondentName; forstod spørgsmålene?
1. Aldrig
2. Næsten aldrig
3. Nu og da
4. Ofte
5. Meget ofte
6. Altid

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Behøvede IP nogen hjælp til at læse de foreviste kort under interviewet?
1. Ja, på grund af synsproblemer
2. Ja, på grund af læseproblemer
3. Nej

IF (MN008_NumHHR = 1)

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Har disse personer blandet sig i interviewet?
1. Ja, ofte
2. Ja, lejlighedsvist
3. Nej

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Hvorfor blev IP's villighed til at svare dårligere under interviewet?
Kod gerne flere svar.;
1. IP mistede interessen
2. IP mistede koncentrationen eller blev træt
3. Andet, angiv venligst

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Hvilken anden grund?
STRING

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
I hvilken type område ligger bygningen?
1. En storby
2. Forstad til en storby eller i udkanten af en storby
3. En større by
4. En lille by
5. På landet eller i en landsby

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
Hvilken type bygning bor husstanden i?
Et plejehjem er et sted, hvor der er følgende services for beboerne: medicingivning, observation og mulighed 
for hjælp døgnet rundt fra sundhedspersonale, bolig og måltider.
1. En gård
2. Et ét- eller tofamilies villa
3. Et ét- eller tofamilies hus som række- eller dobbelthus
4. En bygning med 3-8 lejligheder
5. En bygning med 9 lejligheder eller derover, men ikke mere end 8 etager
6. Et højhus med 9 etager eller derover
7. Et kompleks med ældrevenlige boliger, men ikke plejehjem.
8. Plejehjem = specielle ældreboliger (med 24 timers overvågning)

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))



ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Dit interviewer ID:
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Angiv venligst en værdi;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Tak for udfyldelse af denne sektion.
1. Fortsæt

ENDIF

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Hvor mange trin må man gå op (eller ned) for at komme til husstandens hovedentrédør?
Medregn IKKE trin, som kan undgås, fordi ejendommen har elevator.
1. Op til 5
2. 6-15
3. 16-25
4. Mere end 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Er der mindst én autoriseret sygeplejerske blandt personalet?
1. Ja
5. Nej

IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Indtast afdødes køn (spørg hvis du er i tvivl).
1. Mand
2. Kvinde

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
Før sin død deltog [{afdødes navn}] i "50+ i Europa" undersøgelsen.[Hans/ Hendes] bidrag har været meget værdifuld for os. 
Det har ligeledes særdeles stor værdi for undersøgelsen at få oplysninger om det sidste år af[{afdødes navn}]'s liv. Alle 
oplysninger behandles strengt fortroligt. Nogle af spørgsmålene kan måske virke lidt underlige for en dansker, men spørgsmålene 
er lavet således, at de kan besvares af alle, uanset hvilket europæisk land man bor i.
1. Fortsæt

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

KOD PROXYS KØN.
1. Mand
2. Kvinde

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Inden jeg begynder at stille dig spørgsmål om[{afdødes navn}]'s sidste leveår, vil jeg bede dig fortælle mig, hvad din relation var 
til afdøde?
Hvis uklart, specificer: "Så du er [hans/ hendes]..."
1. Ægtefælle/partner
2. Søn eller datter
3. Svigersøn eller -datter
4. Søn eller datter til afdødes ægtefælle eller partner
5. Barnebarn
6. Bror eller søster
7. Anden slægtning (angiv)
8. Anden person (angiv)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

Hvor ofte havde du kontakt med[{afdødes navn}] i de sidste 12 måneder af[hans/ hendes] liv, enten ved besøg, telefonisk, pr. 
brev, e-mail eller andre elektroniske medier?
1. Dagligt
2. Flere gange om ugen
3. Omtrent ugentligt
4. Omtrent hver anden uge
5. Omtrent månedligt
6. Mindre end én gang om måneden
7. Aldrig

IF (XT002_Relation <> a1)

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

ANGIV HVEM.
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

ANGIV HVEM ANDEN, SOM IKKE ER I FAMILIE.
STRING

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Kan du fortælle mig, hvilket år du blev født?
NUMBER [1900..2003]



Lad os tale om afdøde nu. Blot for at være sikker på, at vi har de rigtige oplysninger om[{afdødes navn}], kan du bekræfte, at
[han/ hun] blev født i [{afdødes fødselsmåned} {afdødes fødselsår}]?
1. Ja
5. Nej

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Vi vil gerne vide lidt mere om[{afdødes navn}]'s død. I hvilken måned og år døde[han/ hun]? MÅNED: ÅR:
MÅNED
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
I hvilken måned og ÅR døde[han/ hun]?
MÅNED: ^XT008_MonthDied;
ÅR:
År
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Hvor gammel var[{afdødes navn}], da[han/ hun] døde?
Alderen angives i år.
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
Var[{afdødes navn}] gift på det tidspunkt[han/ hun] døde?
1. Ja
5. Nej

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Hvor mange af[{afdødes navn}]'s børn var stadig i live, da[han/ hun] gik bort? Medregn alle biologiske-, pleje- og adoptivbørn.
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Hvad var hovedårsagen til [hans/ hendes] død?
Læs op - hvis nødvendigt
1. Kræft
2. Blodprop i hjertet
3. En blodprop i hjernen eller en hjerneblødning
4. Anden hjertekarsygdom, f.eks. hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelse, svær åreforkalkning
5. Lungesygdom
6. Sygdom i mave-tarmkanalen, f.eks. mavesår, tarmsygdom
7. Alvorlig infektionssygdom, f.eks. lungebetændelse, blodforgiftning, influenza
8. Ulykke eller selvmord
97. Anden årsag (angiv)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
I hvilken måned og år blev^FL_XT802_1; født? 
1. Fortsæt

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Måned
1. Januar
2. Februar
3. Marts
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
År
NUMBER [1900..2010]

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

ANGIV ANDEN DØDSÅRSAG.



ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Hvor længe havde[{afdødes navn}] været syg før[han/ hun] døde?
Læs højt.;
1. Mindre end 1 måned
2. 1 måned eller mere, men mindre end 6 måneder
3. 6 måneder eller mere, men mindre end et år
4. 1 år eller mere
5. (spontant) Var ikke syg før[han/ hun] døde.

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
Døde[han/ hun]...
Læs højt.;
1. I [sit] eget hjem
2. I en anden persons hjem
3. På et sygehus
4. På et plejehjem
5. I en beskyttet bolig
6. På et hospice
7. På vej til læge eller sygehus
97. Et andet sted

IF (XT014_WhereDied = a3)

ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

Hvor mange gange var[{Afdødes navn}] indlagt på sygehuset, på et hospice eller i aflastning på et plejehjem det sidste år 
før[han/ hun] døde?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

De følgende spørgsmål handler om den pleje eller behandling, som [{afdødes navn}] modtog den sidste måned af [sit] liv. 
Venligst besvar spørgsmålene ud fra din egen oplevelse eller afdødes oplevelse, mens [han/ hun] modtog pleje eller 
behandling.
1. Fortsæt

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Var det på intensivafdelingen?
1. Ja
5. Nej

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Var det en palliativ enhed eller et hospice?
1. Ja
5. Nej

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var der mindst én sygeplejerske ansat i personalegruppen?
1. Ja
5. Nej

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Var det et hospice?
1. Ja
5. Nej

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Var der mindst én sygeplejerske ansat i personalegruppen?
1. Ja
5. Nej

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Var plejeboligen tilvejebragt af den palliative enhed?
1. Ja
5. Nej

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
Hvor lang tid i alt var[{afdødes navn}] indlagt på sygehuset, på et hospice eller i aflastning på et plejehjem det 
sidste år før[han/ hun] døde?
Læs IKKE højt!
1. Mindre end 1 uge
2. 1 uge eller mere, men mindre end 1 måned
3. 1 måned eller mere, men mindre end 3 måneder
4. 3 måneder eller mere, men mindre end 6 måneder
5. 6 måneder eller mere, men mindre end 1 år
6. Et helt år



IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

Havde [{Afdødes navn}] smerter eller tog medicin for smerter i [sin] sidste levemåned?
1. Ja
5. Nej

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

I [sin] sidste levemåned, havde [{Afdødes navn}] da problemer med at trække vejret?
1. Ja
5. Nej

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

I [sin] sidste levemåned, led [{Afdødes navn}] da af angst eller tristhed?
1. Ja
5. Nej

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Hvor ofte blev afdødes personlige plejebehov - såsom bad, påklædning, og skift af sengetøj - imødekommet som de 
skulle?
Læs højt.;.
1. Altid
2. Sædvanligvis
3. Nogle gange
4. Aldrig
5. Hjælp til personlig pleje var ikke nødvendigt eller ønsket

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
I løbet af [hans/ hendes] sidste levemåned, hvor ofte var personalet, som tog sig af [ham/ hende] venligt, omsorgsfuldt og 
respektfuldt?
Med personale mener vi professionelle, som bliver betalt (af nogen) for deres ydelser. Dette inkluderer læger, 
sygeplejersker, socialrådgivere, præster, social- og sundhedsassistenter, terapeuter og andet personale.
Læs højt.;.
1. Altid
2. Sædvanligvis
3. Sommetider
4. Aldrig
5. Der var ikke tilknyttet noget plejepersonale

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
I de sidste 4 uger af [sit] liv, fik [{Afdødes navn}] nogen palliativ pleje eller behandling?
Palliativ pleje og behandling tilbydes uafvendeligt døende eller alvorligt syge patienter, enten i hjemmet eller på 
institution. Ifølge WHO's definition er "palliative pleje" en tilgang der øger patienternes og deres familiers 
livskvalitet, når de står overfor problemer relateret til livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse 
gennem tidlig opsporing og minutiøs vurdering og behandling af smerte og andre problemer, fysiske, psyko-sociale, 
eller åndelige.
1. Ja
5. Nej

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
Hvad var årsagen til, at [han/ hun] ikke fik palliativ pleje og behandling?
Læs højt.;
1. Var ikke nødvendigt eller ønsket
2. Var nødvendigt eller ønsket, men ikke tilgængeligt
3. Var nødvendigt eller ønsket, men var for dyrt

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Fik den afdøde for meget, for lidt, eller passende dosis medicin for [sine] smerter?
1. For meget
2. For lidt
3. Passende dosis

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Hvor meget blev der gjort for [hans/ hendes] problemer med at trække vejret - for lidt, eller passende?
1. For lidt
2. Passende

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Hvor meget hjælp fik afdøde til at håndtere disse følelser - for lidt eller passende?
1. For lidt
2. Passende

XT766_ratecare (RATE CARE)
Samlet set, hvordan vil du vurdere den pleje afdøde modtog i [sin] sidste levemåned?
Læs højt.;.
1. Fremragende
2. Meget god
3. God
4. Nogenlunde
5. Dårlig



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Vi vil gerne have lov at stille nogle spørgsmål om de eventuelle udgifter, som[{afdødes navn}] havde i forbindelse med 
behandling og pleje, de sidste 12 måneder før[han/ hun] døde. For hver af de plejeformer jeg nu vil læse højt, vil jeg bede dig 
fortælle, om afdøde modtog den nævnte pleje, og i givet fald komme med dit bedste skøn over, hvilke udgifter der evt. var 
forbundet hermed. Du skal kun opgive de udgifter, som afdøde IKKE har fået refunderet af den offentlige eller private 
sygesikring.
1. Fortsæt

LOOP cnt := 1 TO 9

ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Vi vil gerne vide lidt mere om de vanskeligheder, personer kan have i deres sidste leveår på grund af fysiske, psykiske, 
følelsesmæssige eller hukommelsesmæssige problemer. I løbet af det sidste år af [{afdødes navn}]'s liv, havde[han/ hun] da 
nogen problemer med at huske, hvor[han/ hun] var? Venligst, nævn kun problemer der varede i mindst 3 måneder.

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

ENDIF

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Fik [{afdødes navn}] nogen [behandling af en praktiserende læge/ behandling af en speciallæge/ ophold på 
hospital/ pleje på et plejehjem/ ophold på hospice/ medicin/ hjælpemidler såsom kørestol, rollator, stok, krykker, 
skinner eller proteser./ hjælp til personlig pleje/ praktisk hjælp] (i de sidste 12 måneder af[sit] liv)?
1. Ja
5. Nej

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Omtrent hvor meget måtte [han/ hun] selv betale for [behandling ved praktiserende læge/ behandling ved 
speciallæge/ hospitalsophold/ plejehjemsophold/ hospice ophold/ medicin/ hjælpemidler/ hjælp til personlig 
pleje/ praktisk hjælp] (i de sidste 12 måneder af [sit] liv)? [Med 'selv betale', menes hvor meget man har 
betalt af egen lomme efter refundering fra evt. sygeforsikring eller privat forsikring.] ^FL_XT119_5;
Tast '0', hvis alle udgifter blev dækket. Ellers skrives beløbet i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



1. Ja
5. Nej

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
I løbet af det sidste år af[sit] liv, havde[{afdødes navn}] da nogen problemer med at huske, hvilket år det var? (Venligst, nævn 
kun problemer, der varede i mindst 3 måneder.)
1. Ja
5. Nej

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
I løbet af det sidste år af[sit] liv, havde[{afdødes navn}] nogen problemer med at genkende familiemedlemmer eller gode 
venner? (Nævn kun problemer, der varede i mindst 3 måneder.)
1. Ja
5. Nej

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
Havde[{afdødes navn}] - på grund af fysiske, psykiske, følelsesmæssige eller hukommelsesmæssige årsager - vanskeligheder 
med at foretage nogle af følgende aktiviteter, i de sidste 12 måneder af[sit] liv? Du skal kun nævne vanskeligheder, som varede i 
mindst 3 måneder.
Læs højt.; Kod gerne flere svar.;
1. Klæde sig på, inkl. tage sko og strømper på
2. Gå igennem et rum eller en stue
3. Tage karbad eller brusebad
4. Spise, inkl. skære sin mad ud
5. Komme ind og ud af sengen
6. Gå på toilettet, inkl. at sætte sig på det og komme op igen
96. Ingen af nævnte

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" 
sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

Her er endnu en liste med aktiviteter. Havde ^FL_XT620_1; i de sidste 12 måneder af [sit] liv, nogen besvær med at udføre 
følgende aktiviteter pga. et fysisk, mentalt, følelsesmæssigt eller hukommelsesmæssigt problem? Nævn kun besvær der varede 
mindst 3 måneder.
Læs højt.;. Kod gerne flere svar.;
1. Forberede et varmt måltid
2. Indkøb af dagligvarer
3. Foretage telefonopkald
4. Tage medicin
5. Anvende et kort til at finde rundt i ukendte områder
6. Udføre udendørsarbejde med hus og have
7. Klare pengesager, såsom at betale regninger og holde regnskab
8. Selvstændigt at forlade huset og anvende offentlig transport
9. Klare personlig tøjvask
10. Have kontrol over vandladning og afføring
96. Ingen af nævnte

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Du kan ikke vælge ""Ingen af disse"" 
sammen med et andet svar. Ret venligst dit svar.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 AND (NOT((a96 IN 
(XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

De næste spørgsmål handler om[{afdødes navn}]'s eventuelle formue og livsforsikringsforhold, og hvad der skete med disse 
værdier efter at [han/ hun] døde. Vi vil sætte stor pris på at få nogle oplysninger om de økonomiske forhold i tiden omkring folks 
død. Før jeg fortsætter, vil jeg dog gerne endnu engang forsikre dig om, at alt hvad du allerede har fortalt mig, og alt hvad du 
ellers fortæller mig, vil forblive fuldstændigt fortroligt.

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Hvis vi tænker på de daglige aktiviteter, som[{afdødes navn}] havde problemer med de sidste 12 måneder før [han/ hun]
døde, var der så nogen, der regelmæssigt hjalp afdøde med disse aktiviteter?
1. Ja
5. Nej

IF (XT022_HelpADL = a1)

ENDIF

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
Hvem, inklusive dig selv, hjalp især med disse aktiviteter? Nævn højst 3 personer.
Læs IKKE højt. Højst 3 svar! Kod relationen til afdøde!
1. Dig selv (proxy respondenten)
2. Ægtefælle eller partner til afdøde
3. Mor eller far til afdøde
4. Søn til afdøde
5. Svigersøn til afdøde
6. Datter til afdøde
7. Svigerdatter til afdøde
8. Barnebarn (dreng) til afdøde
9. Barnebarn (pige) til afdøde
10. Søster til afdøde
11. Bror til afdøde
12. Anden slægtning til afdøde
13. Besøgsven eller anden frivillig hjælper til afdøde
14. Professionel hjælper (fx hjemmehjælper, plejeassistent, sygeplejerske)
15. Ven eller nabo til afdøde
16. Anden person

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Højst 3 svar;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)

Samlet set, hvor lang tid havde afdøde så brug for hjælp det sidste år før[sin] død?
Læs højt.;
1. Mindre end 1 måned
2. 1 måned eller mere, men mindre end 3 måneder
3. 3 måneder eller mere, men mindre end 6 måneder
4. 6 måneder eller mere, men mindre end 1 år
5. Et helt år

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
Og omtrent hvor mange timers hjælp fik [{afdødes navn}] på en almindelig dag?
NUMBER [0..24]



1. Fortsæt

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Nogle personer laver et testamente, der siger, hvem der skal arve hvad. Havde[{afdødes navn}] lavet testamente?
1. Ja
5. Nej

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Hvem var afdødes arvinger, inklusiv dig selv?
Læs højt.; Kod gerne flere svar.;
1. dig selv (proxy)
2. Ægtefælle eller partner til afdøde
3. Børn til afdøde
4. Børnebørn til afdøde
5. Søskende til afdøde
6. Andre slægtninge til afdøde
7. Andre, som ikke er i familie
8. Et trossamfund, kirke eller menighed, en velgørende fond eller hjælpe organisation
9. Afdøde efterlod sig overhovedet ingenting (spontant!)
10. Endnu ikke besluttet (SPONTANT)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Du kan ikke vælge ""Efterlod intet/ingenting"" sammen 
med et andet svar. Vær venlig at ændre dit svar.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

Ejede[{afdødes navn}][sit] hus eller[sin] lejlighed – enten helt eller en del af den?
1. Ja
5. Nej

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

Havde[{navnet på afdøde}] nogle livsforsikringer?
1. Ja
5. Nej

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
Når man fratrækker lån og prioritetslån i boligen, hvad var så værdien af[{afdødes navn}]'s bolig eller andel af bolig?
Skriv et beløb i ^FLCurr;. Hvis afdøde efterlod sig gæld, skriv da et negativt beløb.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Hvem, eventuelt inklusive dig selv, arvede[{navnet på afdøde}]'s hus eller lejlighed?
Kod relationen til afdøde. Kod gerne flere svar.; Hvis boligen allerede er solgt, kod da alle de personer der fik en andel af 
salgsbeløbet.
1. Dig selv (proxy respondent)
2. Ægtefælle eller partner
3. Sønner eller døtre (SPØRG OM FORNAVNENE)
4. Børnebørn
5. Søskende
6. Anden/Andre slægtning(e)
7. Anden/Andre, IKKE-slægtning(e)

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Fornavne på børn, som arvede bolig.
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Hvad var den samlede værdi af[{afdødes navn}]'s livsforsikringspolicer?
Skriv et beløb i ^FLCurr;.
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Hvem, inklusive Dem selv, fik udbetalt penge fra afdødes livsforsikringer?
Kod relationen til afdøde. Kod gerne flere svar.;
1. dig selv (proxy respondenten)
2. Ægtefælle eller partner
3. Sønner eller døtre
4. Børnebørn
5. Søskende
6. Anden/Andre slægtning(e) (angiv hvem)
7. Anden/Andre, IKKE-slægtning(e) (angiv hvem)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Angiv 'Anden/Andre slægtning(e)'.
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Angiv 'Anden/Andre IKKE-slægtning(e)'.
STRING



ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Jeg vil nu nævne nogle værdier, som folk kan være i besiddelse af. For hver slags, vil jeg bede dig fortælle mig, om[{navnet på 
afdøde}] ejede dem ved[sin] død, og i givet fald komme med dit bedste skøn over dets værdi, når eventuel udestående gæld er 
trukket fra.
1. Fortsæt

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Fornavne(ne) på børn, som har arvet.
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Ejede eller havde[han/ hun][virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/ anden fast ejendom/ bil(er)/ 
formueværdier (f.eks. bankbeholdning, obligationer, aktier m.m.)/ smykker eller antikviteter]?
1. Ja
5. Nej

IF (XT637_OwnAss = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Omtrent hvor stor var værdien af[virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/ anden fast ejendom/ bil
(er), med undtagelse af leasede/ formueværdier (fx bankbeholdning, obligationer, aktier)/ smykker eller 
antikviteter] ejet af [{afdødes navn}] på tidspunktet for[sin] død?
Skriv et beløb i ^FLCurr; Hvis IP efterlod sig gæld, skrives et negativt beløb.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
Hvordan vil du mene, at arven blev fordelt mellem[{navnet på afdøde}]'s børn?
Læs højt.;
1. Nogle børn fik mere end andre
2. Arven blev fordelt nogenlunde ligeligt mellem børnene
3. Arven blev fordelt præcist ligeligt mellem børnene
4. Børnene har ikke fået noget som helst
5. Arven blev ikke delt (KUN SPONTANT)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Vil du mene, at nogle af børnene arvede mere end andre, for at udligne i forhold til tidligere gaver (der blev givet til 
andre børn)?
1. Ja
5. Nej

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
Mener du, at nogle af børnene arvede mere end andre, for at give dem økonomisk støtte?
1. Ja
5. Nej

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
Mener du, at nogle af børnene arvede mere end andre, fordi de hjalp eller plejede[{navnet på afdøde}] hen mod 
slutningen af[hans/ hendes] liv?



ENDIF
ENDIF

ENDIF

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

Her til slut vil vi gerne vide lidt om[{navnet på afdøde}]'s begravelse. Var der en religiøs ceremoni i forbindelse med 
begravelsen?
1. Ja
5. Nej

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Vi har stillet dig mange spørgsmål om flere aspekter af[{afdødes navn}]'s helbred og økonomi, og takker dig mange gange for 
din hjælp med dette. Er der noget andet du ønsker at tilføje om [{afdødes navn}]'s livssituation i[sit] sidste leveår?
Hvis proxy ikke har mere at sige, skriv da INGEN og tryk derefter [ENTER].
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Dette er slut på interviewet. Du skal endnu en gang have tak for alle de oplysninger, du har givet os. Oplysningerne vil hjælpe os 
til at forstå, hvordan mennesker klarer sig, og har det, i den sidste del af deres liv.
1. Fortsæt

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

HVORDAN FOREGIK INTERVIEWET?
1. Ansigt til ansigt
2. Over telefonen

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Angiv dit interviewer ID.
STRING

ENDIF

1. Ja
5. Nej

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
Mener du, at nogle af børnene arvede mere end de andre på grund af andre årsager?
1. Ja
5. Nej


