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Dokumentation og vejledning 
Kodebogen er emneinddelt med en overskrift til hvert emne, og indeholder supplerede 
eller forklarende tekst fra spørgeskemaet. Forklarende eller supplerende tekst er skrevet 
med kursiv.  
 
Ud over nøglevariablene starter alle variable med F og indeholder tre tal (eks. F000). 
Svarmulighederne kommer i efterfølgende rækkefølge startende med 1. 
 
Ikke besvaret (missing) er kodet som 99. Det elektroniske spørgeskema er konstrueret, så 
det ikke burde være muligt at springe spørgsmål over. Det vil sige, at hvis deltageren 
mangler at besvare et spørgsmål, vil denne blive bedt om at besvare det, før han/hun kan 
fortsætte med de efterfølgende spørgsmål. Dog er der en række undtagelser for dette, 
hvilket er markeret i kodebogen med skrå lilla skrift over det enkelte spørgsmål. Her vil det 
være muligt at springe videre til næste side, selvom det enkelte spørgsmål ikke er 
besvaret. Ud over disse spørgsmål kan missing kun forekomme i tilfælde af, at deltageren 
er startet på spørgeskemaet og ikke har færdiggjort det inden for tidsrammen på 3 
måneder.    
 
Irrelevant er kodet som 100, og forekommer, hvis svaret i det pågældende spørgsmål 
afhænger af et forudgående spørgsmål. Afhængighed mellem variable er angivet ved 
hvert spørgsmål, og skrevet med teksttypen Consolas (eks. F005, Afhængig af F004). 

Ligeledes er det angivet, hvilket spørgsmål der springes til, hvis de næste spørgsmål 
afhænger af svaret i det pågældende spørgsmål (eks. ->F006).  
 
Variable, der indeholder et bogstav til sidst (F001A), er et underspørgsmål til det 
forgående spørgsmål, og hvor det ikke giver mening at spørgsmålet får tildelt et nyt navn. I 
nogle tilfælde vil et spørgsmål, der afsluttes med et stort bogstav indeholde en 
fritekstbesvarelse (eks. F0054_7A), og i andre tilfælde kan det fx angive en mængde (eks. 
F196_A). 
 
Nogle variable er markeret med underscore for at vise, at de hører sammen (eks. F003_1- 
F003_5). 
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Nøglevariable 
LBGRAVFF 
Identifikationsnummer for barn 
 
LBGRAV 
Identifikationsnummer for mor 
 
F_BESVAR 
Indikator for kompletbesvarelse. 

1. komplet besvarelse  
2. ukomplet besvarelse  

 
F_TYPE 
Indikator om spørgeskemaet er for singletons+tvilling A eller for tvilling B 

A. Singletons eller tvilling A 
B. Tvilling B 

 
F_INVITDATE 
Dato for hvornår barnet er inviteret til 11-års undersøgelsen 
 
F_QDATE 
Dato for hvornår spørgeskemaet er gennemført 
 
F_VERSION 
Indikator for hvilken version af spørgeskemaet den voksne har gennemført. Der er to 
versioner, og d. 6. april 2011 blev der tilføjet et ekstra spørgsmål (E119). 

3. version 1 
4. version 2 

 
F_SEX 

1. dreng 
2. pige 

 
Baggrundsinformation 
Kære [Fnavn], 
Tak, fordi du vil deltage i BSMBs 11-års undersøgelse. Du skal vide, at du på denne måde 
bidrager til forskning, som i fremtiden vil få betydning for andre menneskers helbred. 
Dette skema handler for det meste om [barnsnavn], men også lidt om [barnsnavn] 
biologiske forældre. 
Du vil måske opleve, at du ved nogle spørgsmål synes det er svært at finde det svar, der 
passer præcis på jeres situation. Vi ved, det kan være lidt frustrerende, men prøv alligevel 
at vælge det svar, der passer bedst eller ligger tættest på. 
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F001 Er du [barnsnavn] biologiske mor? 
1. ja -> F002 
2. nej 
99. ikke besvaret 

 
Afhængig af F001 
F001A Skemaet er udfyldt af [barnsnavns] 

1. biologisk far ->F002 
2. far (ikke biologisk/stedfar) ->F002 
3. mor (ikke biologisk/stedmor) ->F002 
4. bedsteforælder ->F002 
5. andet -> F001B 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
(Kan springes over uden at besvare) 

Afhængig af F001 F001A 
F001B  andet _______ 
ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
F002 Bor du sammen med [barnsnavn]? 

1. ja, hele tiden 
2. ja, noget af tiden (deleordning)  
3. nej 
99. ikke besvaret 

 
Kost, økologi og vitaminer  
Hvor ofte har [barnsnavn] spist følgende fødevarer i løbet af den seneste måned? 

F003_1 Kød/kødpålæg til frokost?  
1. 6-7 gange pr. uge 
2. 4-5 gange pr. uge 
3. 2-3 gange pr. uge 
4. 1 gang pr. uge 
5. 2-3 gange pr. måned 
6. 1 gang eller mindre pr. måned 
7. aldrig 
99. ikke besvaret 

 
F003_2 Kød til aftensmad? 

1. 6-7 gange pr. uge 
2. 4-5 gange pr. uge 
3. 2-3 gange pr. uge 
4. 1 gang pr. uge 
5. 2-3 gange pr. måned 
6. 1 gang eller mindre pr. måned 
7. aldrig 

     99. ikke besvaret 
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F003_3 Fisk/fiskepålæg til frokost? 

1. 6-7 gange pr. uge 
2. 4-5 gange pr. uge 
3. 2-3 gange pr. uge 
4. 1 gang pr. uge 
5. 2-3 gange pr. måned 
6. 1 gang eller mindre pr. måned 
7. aldrig 

     99. ikke besvaret 
  
F003_4 Fisk til aftensmad? 

1. 6-7 gange pr. uge 
2. 4-5 gange pr. uge 
3. 2-3 gange pr. uge 
4. 1 gang pr. uge 
5. 2-3 gange pr. måned 
6. 1 gang eller mindre pr. måned 
7. aldrig 

     99. ikke besvaret 
 
F003_5 Grøntsager (rå, bagte, kogte, stegte, i gryderetter)? 

1. 6-7 gange pr. uge 
2. 4-5 gange pr. uge 
3. 2-3 gange pr. uge 
4. 1 gang pr. uge 
5. 2-3 gange pr. måned 
6. 1 gang eller mindre pr. måned 
7. aldrig 

     99. ikke besvaret 
 
F004 Køber I økologiske fødevarer? 

1. ja, næsten altid 
2. ja, en gang i mellem 
3. nej -> F006 
99. missing  

 
( Kan springes over uden at besvare) 

F005 Hvilke af følgende fødevarer køber du typisk økologisk?  
Afhængig af F004 
F005_1 mælk 
F005_2 andre mejeriprodukter 
F005_3 æg 
F005_4 kød 
F005_5 frugt 
F005_6 grøntsager 
F005_7 juice 
F005_8 mel 
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F005_9 pasta 
F005_10 ris 
F005_11 havregryn, müsli mv. 
F005_12 brød 
F005_13 slik, is og lign. 
F005_14 vin og øl 
F005_15 saft 
F005_16 sodavand 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
Sol og solcreme 
F006 Hvor mange uger inden for de seneste 12 måneder har [barnsnavn] været 

sydpå med stærk sol? 
1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 eller flere 
99. ikke besvaret 

 
F007 Er [barnsnavn] omhyggelig med at bruge solcreme?  

1. ja, meget 
2. ja, lidt 
3. nej 
99. ikke besvaret 
 

F008 Om sommeren, hvor meget tid tilbringer [barnsnavn] typisk i solen på en hverdag? 
1. mindre end 30 min. 
2. mere end 30 min., mindre end 1 time 
3. mere end 1 time, mindre end 2 timer 
4. mere end 2 timer, mindre end 3 timer 
5. 3 timer eller mere 
99. ikke besvaret 

 
F009 Om sommeren, hvor meget tid tilbringer [barnsnavn] typisk i solen på en fridag? 

1. mindre end 30 min. 
2. mere end 30 min., mindre end 1 time 
3. mere end 1 time, mindre end 2 timer 
4. mere end 2 timer, mindre end 3 timer 
5. 3 timer eller mere 
99. ikke besvaret 
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F010 Hænder det af og til, at [barnsnavn] bliver solskoldet? 
1. ja, ofte 
2. ja, af og til 
3. sjældent 
4. aldrig 
99. ikke besvaret 

 
Vaccinationer 
F011 Siden [barnsnavn] var 7 år, har [han/hun] fået nogen vaccinationer? 

1. ja 
2. nej -> F013 
99. ikke besvaret  

 
F012 Hvilke vaccinationer drejer det sig om? Sæt gerne flere krydser. 
Afhængig af F011 
F012_1  HPV (mod livmoderhalskræft) ->F012_1A 
F012_2  smitsom leverbetændelse, hepatitis A – Havrix -> F012_2A 
F012_3  smitsom leverbetændelse, hepatitis A – Gammaglobin -> F012_3A 
F012_4  smitsom leverbetændelse, hepatitis B – Engerix -> F012_4A 
F012_5  smitsom leverbetændelse, hepatitis A+ B – Twinrix -> F012_5A 
F012_6  hjernehindebetændelse, meningitis -> F012_6A  
F012_7  gul feber -> F012_7A 
F012_8  kolera -> F012_8A 
F012_9  BCG/ calmette /tuberkulose -> F012_9A 
F012_10  tyfus -> F012_10A 
F012_11  rabies -> F012_11A 
F012_12  stivkrampe -> F012_12A 
F012_13  MFR (mæslinger/fåresyge/røde hunde) -> F012_13A 
F012_14  anden vaccination -> F012_14A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
Afhængig af F011 F012_1 
F012_1A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_2 
F012_2A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
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3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_3 
F012_3A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_4 
F012_4A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_5 
F012_5A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 
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Afhængig af F011 F012_6 
F012_6A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_7 
F012_7A Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 
 

Afhængig af F011 F012_8 
F012_8A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 
 

Afhængig af F011 F012_9 
F012_9A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
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8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 
 

Afhængig af F011 F012_10 
F012_10A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 
 

Afhængig af F011 F012_11 
F012_11A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_12 
F012_12A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_13 
F012_13A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
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4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
Afhængig af F011 F012_14 
F012_14A  Hvor gammel var [barnsnavn]? 

1. 7 år 
2. 8 år 
3. 9 år 
4. 10 år 
5. 11 år 
6. 12 år 
7. 13 år 
8. husker ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 

Telefoner og trådløse netværk i hjemmet 
F013  Hvor mange aktive mobiltelefoner har I i hjemmet? 

1. 0 -> F015 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 eller flere 
99. ikke besvaret 

 
( Kan springes over uden at besvare) 

F014 Taler din [søn/datter] i mobiltelefon? (sms'er, spil, o.l. medregnes ikke) 
Afhængig af F013 

1. ja, men mindre end 1 time pr. uge 
2. ja, mere end 1 time pr. uge 
3. nej, aldrig 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
F015 I hjemmet har I fastnettelefon(er) med ledning? 



11 
 

1. ja  
2. nej 
99. ikke besvaret 

 
F016 I hjemmet har I fastnettelefon(er) uden ledning? 

1. ja  
2. nej   
99. ikke besvaret 

 
F017 I hjemmet har I trådløst internet? 

1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 

 
F018 Bruger din [søn/datter] den ledningsfri telefon mere end 1 time hver dag?  
Afhængig af F016 

1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

I svømmehallen 
 
F019 Gik [barnsnavn] til babysvømning? 

1. ja 
2. nej -> F021 
99. ikke besvaret 

 
F019A Hvor mange måneder i alt gik [barnsnavn] til babysvømning (cirka)? 

Afhængig af F019 

1-36 måneder, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
F020 Hvor lang tid tilbragte [barnsnavn] typisk i bassinet? (Inddrag ikke tid brugt på 

omklædning, sauna mv.) 

Afhængig af F019 

1. Mindre end 15 min 
2. 15-30 min 
3. 31-60 min 
4. Mere end en time 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 
 

F021 Har [barnsnavn] på noget tidspunkt gået til svømning? 

1. ja 

2. nej -> F023 

3. 99. ikke besvaret 
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F022 Hvor gammel var [barnsnavn], da [barnsnavn] gik til svømning? Sæt gerne flere krydser. 
Afhængig af F021 

F022_1 4 år -> F022_1A 

F022_2 5 år -> F022_2A  

F022_3 6 år -> F022_3A 

F022_4 7 år -> F022_4A 

F022_5 8 år -> F022_5A 

F022_6 9 år -> F022_6A 

F022_7 10 år -> F022_7A 

F022_8 11 år -> F022_8A 

F022_9 12 år -> F022_9A 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

Afhængig af F021 F022_1 

F022_1A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_2 

F022_2A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_3 

F022_3A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 
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100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_4 

F022_4A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_5 

F022_5A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_6 

F022_6A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_7 

F022_7A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 



14 
 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_8 

F022_8A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F021 F022_9 

F022_9A Hvor tit gik [barnsnavn] til svømning? 

1. 4 eller flere gange pr. uge 

2. 3 gange pr. uge 

3. 2 gange pr. uge 

4. 1 gang pr. uge 

5. ikke hver uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F023 Hvor ofte var [barnsnavn] i svømmehallen (ikke svømmeundervisning) da [barnsnavn] var: 
F023_1 4-6 år 

1. flere gange om ugen 

2. en gang om ugen 

3. cirka hver anden uge 

4. cirka en gang om måneden 

5. cirka hver anden måned 

6. sjældnere eller aldrig 

99. ikke besvaret 

 

F023_2 7-9 år 

1. flere gange om ugen 

2. en gang om ugen 

3. cirka hver anden uge 

4. cirka en gang om måneden 

5. cirka hver anden måned 

6. sjældnere eller aldrig 
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99. ikke besvaret 

 

F023_3 10-12 år 

1. flere gange om ugen 

2. en gang om ugen 

3. cirka hver anden uge 

4. cirka en gang om måneden 

5. cirka hver anden måned 

6. sjældnere eller aldrig 

99. ikke besvaret 

 

Bolig & indeklima 
(Om respondenterne modtager spørgsmålene F2024-F038 og F044-F045 afhænger af, 

om respondenterne har angivet, at de bor sammen med barnet (F002) ) 

F024 Hvor mange personer bor der i alt på jeres bopæl? 
Afhængig af F002 

F024_1 Antal voksne 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 

9. 9 

10.  10 eller flere   

     99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Afhængig af F002 

F024_2 Antal børn 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 
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9. 9 

10.  10 eller flere   

    99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

 

F025 Hvor gammel var [barnsnavn] da I flyttede til jeres nuværende bolig? 

Afhængig af F002 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 5 

7. 6 

8. 7 

9. 8 

10. 9 

11. 10 

12. 11 

13. 12 

14. 13 

      99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F026 Bor I til leje, i andelsbolig eller i ejerbolig? 

Afhængig af F002 

1. Til leje 

2. Andelsbolig 

3. Ejerbolig 

4. Bor hos forældre 

5. Boligløs (fx midlertidigt hos venner)     

99. ikke besvaret 

100. irrelevant   

 

F027 Hvilken type bolig bor I i? 

Afhængig af F002 

1. Lejlighed  

2. Villalejlighed  

3. Rækkehus/dobbelthus -> F030 

4. Fritliggende villa/parcelhus -> F030 
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5. Gård/landejendom -> F029 

6. Værelse  

7. Andet  

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F028 Hvilken etage bor I på? 

Afhængig af F002 F027 

1. kælderen 

2. stuen 

3. mezz 

4. 1. sal 

5. 2. sal 

6. 3. sal  

7. 4. sal 

8. 5. sal eller højere 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F029 Er der husdyr (heste, grise, køer, får mv.) på jeres gård/landejendom? 

Afhængig af F002 F027 

1. ja 

2. nej 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F030 Hvor mange kvadratmeter (m2) boligareal har boligen? 

Afhængig af F002 

1. under 50 m2 

2. 50-69 m2 

3. 70-89 m2 

4. 90-109 m2 

5. 110-139 m2 

6. 140-179 m2 

7. 180 m2- 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F031 Hvornår er boligen opført? 

Afhængig af F002 

1. før 1940 

2. 1941-1960 
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3. 1961-1970 

4. 1971-1976 

5. 1977-1983 

6. 1984-1993 

7. 1994-2000 

8. efter 2000 

9. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F032 Hvor mange rum - stuer og værelser - har boligen? 

Afhængig af F002 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 

5. 6 

6. 7 

7. 8 

8. 9 

9.  10 eller flere   

     99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 

 

F033  Hvilken type komfur er der I jeres bolig? 

Afhængig af F002 

1. Elektriske kogeplader (evt. induktion) og ovn 

2. Gasblus og gasovn 

3. Gasblus og elektrisk ovn 

4. Andet 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F034  Er der emhætte i køkkenet? 

Afhængig af F002 

1. ja  

2. nej -> F036 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F035 Bruger I emhætten når I laver mad? 

Afhængig af F002 F034  
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1. Ja, altid 

2. Ja, ofte 

3. Ja, sjældent 

4. Aldrig 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F036 Har I brændeovn eller pejs? 

Afhængig af F002  

1. ja 

2. nej -> F038 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F037 Hvor ofte anvender I brændeovn eller pejs i vinterhalvåret? 

Afhængig af F002 F036 

1. Flere gange dagligt 

2. Dagligt 

3. 5-6 gange ugentligt 

4. 3-4 gange ugentligt 

5. 1-2 gange ugentligt 

6. Mindre end en gang om ugen 

7. Aldrig eller meget sjældent 

     99. ikke besvaret 

   100. irrelevant 

 

(Kan springe over uden at besvare) 

F038_1 Hvor ofte tænder I stearinlys i jeres bolig om sommeren? 

Afhængig af F002  

1. Hver dag 

2. 5-6 gange ugentligt 

3. 3-4 gange ugentligt 

4. 1-2 gange ugentligt 

5. Mindre end én gang om ugen 

6. Aldrig eller meget sjældent 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

(Kan springe over uden at besvare) 

F038_2 Hvor ofte tænder I stearinlys i jeres bolig om vinteren? 

Afhængig af F002  

1. Hver dag 
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2. 5-6 gange ugentligt 

3. 3-4 gange ugentligt 

4. 1-2 gange ugentligt 

5. Mindre end én gang om ugen 

6. Aldrig eller meget sjældent 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F039 Bor der rygere i jeres hjem? 

1. ja 

2. nej -> F041 

    99. ikke besvaret 

 

F040 Hvor i hjemmet bliver der røget? 

Afhængig af F039 

1. alle eller næsten alle rum 

2. opholdsrum 

3. overvejende i rum hvor [barnsnavn] ikke færdes 

4. ved emhætte eller åbent vindue 

5. udendørs 

     99. ikke besvaret 

   100. irrelevant 

 

F041 På hvilken etage ligger [barnsnavn] soveværelse? 

1. kælder 

2. stueplan 

3. 1. sal eller højere 

99. ikke besvaret 

 

F042 Kan der om vinteren observeres kondens eller fugt indvendigt på 

vinduesglasset i det rum [barnsnavn] sover i? 

4. ja, mere end vinduets nederste 5 cm 

5. ja, mindre end vinduets nederste 5 cm 

6. nej 

7. ved ikke 

8. 99. ikke besvaret 

      

 

  

   

 

F043 Om vinteren - er [barnsnavn] soveværelse væsentligt koldere end resten af 

boligen? 

1. ja 

2. nej 

99. ikke besvaret 
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F044 Har I kæledyr indendørs i jeres bolig? 

Afhængig af F002  

1. ja 

2. nej -> F046 

    99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

F045_1-6 Hvilke kæledyr har I indendørs?(Du kan markere flere dyr) 

Afhængig af F002 F044 

F045_1 kat 

F045_2  hund 

F045_3 gnaver (kanin, hamster osv.) 

F045_4 fugl 

F045_5 akvariefisk 

F046_6 andre kæledyr 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

 

(Kan springes over uden at besvare) 

F046 Har I på noget tidspunkt haft oversvømmelse eller andre former for vandskade 

i boligen? 

1. ja 

2. nej -> F049 

99. ikke besvaret 

 

(Kan springes over uden at besvare) 

F047_1-6 I hvilke rum/dele af huset? 

Afhængig af F046 

F047_1 barnets soveværelse 

F047_2 stue(r) 

F047_3 køkken 

F047_4 badeværelse 

F047_5 kælder 

F047_6 andre rum 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

F048 Hvor mange gange havde I vandskade? 

Afhængig af F046 F047_1 

F048_1 Barnets soveværelse 

1. én gang 

2. flere gange 
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99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

Afhængig af F046 F047_2 

F048_2 Stue(r) 

1. én gang 

2. flere gange 

99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

Afhængig af F046 F047_3 

F048_3 Køkken 

1. én gang 

2. flere gange 

99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

Afhængig af F046 F047_4 

F048_4 Badeværelse 

1. én gang 

2. flere gange 

99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

Afhængig af F046 F047_5 

F048_5 Kælder 

1. én gang 

2. flere gange 

99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

Afhængig af F046 F047_6 

F048_6 Andre rum 

1. én gang 

2. flere gange 

99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

F049 Har du bemærket synlige tegn på fugt eller skimmel i dele af boligen? 

1. ja 

2. nej ->F052 

99. ikke besvaret 
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F050_1-6 I hvilke rum har du bemærket fugt/skimmel? 

Afhængig af F049 

F050_1 barnets soveværelse -> F051_1A-E 

F050_2 køkkenet -> F051_2A-E 

F050_3 stuen -> F051_3A-E 

F050_4 badeværelse -> F054_1A-E 

F050_5 kælderen -> F055_1A-E 

F050_6 andre rum -> F056_1A-E 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

F051 Hvilken form for fugt eller skimmel bemærkede I de pågældende steder? 

Afhængig af F049 F050_1 

Barnets soveværelse 

F051_1A synlig fugt 

F051_1B synlig skimmel 

F051_1C  løstsiddende/misfarvede belægninger 

F051_1D muggen lugt 

F051_1E  andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

 

Afhængig af F049 F050_2 

Køkkenet 

F051_2A synlig fugt 

F051_2B synlig skimmel 

F051_2C løstsiddende/misfarvede belægninger 

F051_2D muggen lugt 

F051_2E andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

 

Afhængig af F049 F050_3 

Stuen 

F051_3A synlig fugt 

F051_3B synlig skimmel 

F051_3C løstsiddende/misfarvede belægninger 

F051_3D muggen lugt 

F051_3E andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

 

Afhængig af F049 F050_4 

Badeværelse 

F051_4A synlig fugt 
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F051_4B synlig skimmel 

F051_4C løstsiddende/misfarvede belægninger 

F051_4D muggen lugt 

F051_4E andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

 

Afhængig af F049 F050_5 

Kælderen 

F051_5A synlig fugt 

F051_5B synlig skimmel 

F051_5C løstsiddende/misfarvede belægninger 

F051_5D muggen lugt 

F051_5E andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

 

Afhængig af F049 F050_6 

Andre rum 

F051_6A synlig fugt 

F051_6B synlig skimmel 

F051_6C løstsiddende/misfarvede belægninger 

F051_6D muggen lugt 

F051_6E andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

Handicaps, sygdomme og infektioner 
(Spørgsmål F052 er tilføjet den 6. april 2011 og forekommer derfor kun i version2) 

(Kan springes over uden at besvare) 

F052 Har dit barn nogensinde haft et udbrud af sygdommen psoriasis? 

1. ja 

2. nej 

99.  ikke besvaret 

 

F053 Har [barnsnavn] nogen alvorlige funktionsbegrænsninger eller handicap? 

1. ja 

2. nej -> F055 

99.  ikke besvaret 

 

F054_1-7 Hvilke af følgende funktionsbegrænsninger/handicap er der tale om? 

Afhængig af F053 
F054_1 alvorligt talehandicap 

F054_2 døvhed/svært nedsat hørelse 

F054_3 blindhed/svært nedsat syn 
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F054_4 mental udviklingshæmning (fx mongolisme eller følger efter 

hjernebetændelse) 

F054_5 spastisk lammelse (cerebral parese) 

F054_6 anden motorisk funktionsbegrænsning 

F054_7 andet -> F054_7A 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

 

(Kan springes over uden at besvare) 

Afhængig af F053 F054_7 
F054_7A _____anden funktionsbegrænsning/handicap 

 

 

F055 Har [barnsnavn] nogensinde haft følgende børnesygdomme? 

F055_1 kighoste 

1. ja  

2. nej -> F055_2 

99. ikke besvaret 

 

Afhængig af F055_1 
F055_1A 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 

14. 13 år 

15. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F055_2 røde hunde 

1. ja  

2. nej -> F055_3 

99. ikke besvaret 
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Afhængig af F055_2 
F055_2A 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 

14. 13 år 

15. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F055_3 fåresyge 

1. ja  

2. nej -> F055_4 

99. ikke besvaret 

 

Afhængig af F055_3 
F055_3A 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 

14. 13 år 
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15. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F055_4 skoldkopper 

1. ja  

2. nej -> F055_5 

99. ikke besvaret 

 

Afhængig af F055_4 
F055_4A 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 

14. 13 år 

15. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

 

F055_5 mæslinger 

1. ja  

2. nej -> F055_6 

99. ikke besvaret 

 

Afhængig af F055_5 
F055_5A 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 
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6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 

14. 13 år 

15. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F055_6 3-dages feber 

1. ja  

2. nej -> F055_7 

99. ikke besvaret 

 

Afhængig af F055_6 
F055_6A 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 

14. 13 år 

15. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

 

F055_7 lussingesyge 

1. ja  

2. nej -> F055_7 
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99. ikke besvaret 

 

Afhængig af F055_7 
F055_7A 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 

14. 13 år 

15. ved ikke 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

Infektioner – hvor tit og hvor længe ad gangen? 
 

F056 Inden for det seneste år- har [barnsnavn] været forkølet?  

1. ja  

2. nej -> F059 

99. ikke besvaret 

 

F057 Hvor ofte har forkølelsen varet mere end 3 dage i træk? 

Afhængig af F056 
1. aldrig ->F059 

2. 1-2 gange 

3. 3-4 gange 

4. 5-6 gange 

5. mere end 6 gange 

6. det har nærmest været en kronisk tilstand 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 



30 
 

F058 Inden for det seneste år, hvor mange dage har [barnsnavn] anvendt 

næsespray? 

Afhængig af F056 F057 
1. aldrig  

2. 1-7 dage 

3. 8-14 dage 

4. 15-30 dage 

5. over 30 dage 

99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 

 

F059 Inden for det seneste år- har [barnsnavn] haft influenza?  

1. ja 

2. nej -> F061 

99. ikke besvaret 

 

F060 Hvor ofte har influenzaen varet mere end 3 dage i træk? 

Afhængig af F059 
1. aldrig 

2. 1-2 gange 

3. 3-4 gange 

4. 5-6 gange 

5. mere end 6 gange 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F061 Inden for det seneste år- har [barnsnavn] haft lungebetændelse?  

1. ja 

2. nej -> F066 

99. ikke besvaret 

 

F062 Hvor ofte har lungebetændelsen varet mere end 3 dage i træk? 

Afhængig af F061 
1. 1 gang  

2. 2 gange-> F064 

3. 3 gange -> F064 

4. 4 gange -> F064 

5. 5 gange -> F064 

6. 6 gange -> F064 

7. mere end 6 gange -> F064 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 
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F063 Blev lungebetændelsen diagnosticeret af en læge? 

Afhængig af F062 
1. ja->F065 

2. nej -> F065 

99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 

 

F064 I hvor mange tilfælde blev lungebetændelsen diagnosticeret af en læge? 

Afhængig af F061 F062 
1. 1-2 gange 

2. 3-4 gange 

3. 5-6 gange 

4. mere end 6 gange 

99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 

 

F065 Fik [barnsnavn] på noget tidspunkt behandling for lungebetændelsen? 

Afhængig af F061 
1. ja 

2. nej  

99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 

 

F066 Inden for det seneste år- har [barnsnavn] haft halsbetændelse?  

1. ja 

2. nej ->F068 

99. ikke besvaret 

 

F067 Hvor ofte har halsbetændelsen varet mere end 3 dage i træk? 

Afhængig af F066 
1. aldrig 

2. 1-2 gange 

3. 3-4 gange 

4. 5-6 gange 

5. mere end 6 gange 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F068 Inden for det seneste år- har [barnsnavn] haft øjenbetændelse?  

1. ja 

2. nej -> F070 
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99. ikke besvaret 

 

F069 Hvor ofte har øjenbetændelsen varet mere end 3 dage i træk? 

Afhængig af F068 
1. 1-2 gange 

2. 3-4 gange 

3. 5-6 gange 

4. mere end 6 gange 

5. det har nærmest været en kronisk tilstand 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F070 Inden for det seneste år- har [barnsnavn] haft herpes/forkølelsessår?  

1. ja 

2. nej -> F072 

99. ikke besvaret 

 

F071 Hvor ofte har herpes/forkølelsessåret varet mere end 3 dage i træk? 

Afhængig af F070 
1. 1-2 gange 

2. 3-4 gange 

3. 5-6 gange 

4. mere end 6 gange 

5. det har nærmest været en kronisk tilstand 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F072 Inden for det seneste år- har [barnsnavn] haft diarré?  

1. ja 

2. nej -> F074 

99. ikke besvaret 

 

F073 Hvor ofte har diarréen varet mere end 3 dage i træk? 

Afhængig af F072 
1. 1-2 gange 

2. 3-4 gange 

3. 5-6 gange 

4. mere end 6 gange 

5. det har nærmest været en kronisk tilstand 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 
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F074 Har [barnsnavn] nogensinde haft blærebetændelse/urinvejsinfektion?  

1. ja, 1-3 gange 

2. ja, mere end 3 gange 

3. nej 

99. ikke besvaret 

 

F075 Har [barnsnavn] nogensinde haft mellemørebetændelse?  

1. ja, 1-3 gange  

2. ja, mere end 3 gange  

3. nej -> F077 

99. ikke besvaret 

 

F076 har [barnsnavn] nogensinde haft dræn i ørerne? 

Afhængig af F075 
1. ja, 1 gang 

2. ja, 2 gange 

3. ja, 3 eller flere gange 

4. nej 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

F077 Har [barnsnavn] nogensinde haft hjernerystelse?  

1. ja, 1 gang 

2. ja, 2 eller flere gange 

3. nej 

99. ikke besvaret 

 

F078 Har [barnsnavn] nogensinde haft brækket arm, ben, fingre eller andet?  

1. ja, 1 gang 

2. ja, 2 eller flere gange 

3. nej -> F080 

99. ikke besvaret 

 

F079-1-11 Hvilke dele af kroppen har været brækket? 

Afhængig af F078 
E079_1 finger 

E079_2  hånd/håndled 

E079_3 arm 

E079_4 fod/ankel 

E079_5 ben 

E079_6 kraveben 

E079_7 ribben 
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E079_8 bækken 

E079_9 ryg/nakke 

E079_10 kraniebrud 

E079_11 andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 

Problemer med vejrtrækning/astma 
F080 Har din [barnsnavn] nogensinde haft hvæsende eller pibende vejrtrækning?? 

1. ja 

2. nej -> F085 

99. ikke besvaret 

 

F081 Har din [barnsnavn] haft hvæsende eller pibende vejrtrækning inden for det 

seneste år? 

Afhængig af F080 
1. ja 

2. nej -> F085 

99. ikke besvaret 

100.irrelevant 

 

F082 I hvor mange perioder inden for det seneste år har din [barnsnavn]s                 

vejrtrækning lydt pibende eller hvæsende? 

Afhængig af F080 og F081 
1. ingen 
2. 1 til 3 perioder 
3. 4 til 12 perioder 
4. 13 eller flere perioder 
99. ikke besvaret 

100. irrelevant 

 

 

F083 Hvor ofte (angiv gennemsnit) har din [barnsnavn]s søvn været forstyrret pga. 

pibende eller hvæsende vejrtrækning inden for det seneste år?? 

Afhængig af F080 og F081 
1. aldrig 

2. mindre end 1 nat/uge 

3. 1 eller flere nætter/uge 

99. ikke besvaret 

100. irrelevant 
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F084 Inden for det seneste år har den pibende eller hvæsende vejrtrækning været 

så slem, at din [barnsnavn] kun har kunnet sige et eller to ord mellem hver 

vejrtrækning? 

Afhængig af F080 og F081 
1. ja 

2. nej 

99.  ikke besvaret 
100. irrelevant 

 

F085 Har din [barnsnavn] nogensinde haft astma? 
 

1. ja 
2. nej ->F089 
99. ikke besvaret 
 

F086 Hvor gammel var [barnsnavn] da [barnsnavn] havde sit første atsmaanfald? 
Afhængig af F085 

1. 0 år 

2. 1 år 

3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 
14. 13 år 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
F087 Har [barnsnavn] haft et astmaanfald inden for det seneste år? 
Afhængig af F085  

1. ja -> F089 

2. nej 

99.  ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
F088 Hvor gammel var [barnsnavn] da [barnsnavn] havde sit seneste astmaanfald? 
Afhængig af F085 F087 

1. 0 år 

2. 1 år 
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3. 2 år 

4. 3 år 

5. 4 år 

6. 5 år 

7. 6 år 

8. 7 år 

9. 8 år 

10. 9 år 

11. 10 år 

12. 11 år 

13. 12 år 
14. 13 år 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
F089 Har din [barnsnavn]s vejrtrækning lydt pibende eller hvæsende under eller 

efter fysisk anstrengelse inden for det seneste år? 
1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 

 
F090 Har din [barnsnavn] haft tør hoste om natten, bortset fra hoste ved forkølelse 

eller anden luftvejsinfektion inden for det seneste år? 
1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 

 
F091 Har [barnsnavn] fået medicin mod sin hvæsende/pibende vejrtrækning eller 
astma (f.eks. inhalatorer, spray eller piller) inden for det seneste år? 
Afhængig af F080 F085  

1. ja 
2. nej ->F097 
99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 
 
F092_1-4 Hvilken type medicin har [barnsnavn] fået? 
Afhængig af F080 F085 F091 
F092_1 inhalationsmedicin -> F093 
F092_2 tabletter -> F094 
F092_3 indsprøjtninger -> F095 
F092_4 naturmedicin -> F096 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
F093_1-37 Inhalationsmedicin. På listen kan du markere det eller de præparater, som 
barnet har fået én eller flere gange 
Afhængig af F080 F085 F091 F092_1  
F093_1  airomir -> F093_1A 
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F093_2  aerobec -> F093_2A 
F093_3  asmanex, twisthaler -> F093_3A 
F093_4  atrovent -> F093_4A 
F093_5 beclomet easyhaler -> F093_5A 
F093_6 berodual -> F093_6A 
F093_7 bricany -> F093_7A 
F093_8  budesonid -> F093_8A 
F093_9  buvento easyhaler  -> F093_9A 
F093_10  combivent -> F093_10A 
F093_11  delnil -> F093_11A 
F093_12  dracanyl turbohaler -> F093_12A 
F093_13  duovent -> F093_13A 
F093_14  flixotide -> F093_14A 
F093_15  foradil -> F093_15A 
F093_16  formo easyhaler -> F093_16A 
F093_17  giana easyhaler -> F093_17A 
F093_18  ipramol Steri-Neb -> F093_18A 
F093_19  ipratopiumbromid -> F093_19A 
F093_20  lomudal -> F093_20A 
F093_21 miflonide -> F093_21A 
F093_22 oxis turbohaler -> F093_22A 
F093_23 pilmicort turbohaler -> F093_23A 
F093_24 rilast forte turbohaler -> F093_24A 
F093_25 salamol -> F093_25A 
F093_26 salbutamol -> F093_26A 
F093_27 salbuvent -> F093_27A 
F093_28 seretide -> F093_28A 
F093_29 serevent -> F093_29A 
F093_30 sinestic -> F093_30A 
F093_31 spiriva -> F093_31A 
F093_32 spirocort turbohaler -> F093_32A 
F093_33 symbicort turbohaler -> F093_33A 
F093_34 terbasmin turbohaler -> F093_34A 
F093_35 tilade -> F093_35A 
F093_36 ventoline -> F093_36A 
F093_37  husker ikke navnet -> F093_37A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

F093_1A-F093_37A Hvor ofte har [barnsnavn] fået disse præparater? 
Afhængig af F080 F085 F091 F092_1 F093_1-F093_37 

1. I forbindelse med fysisk aktivitet 

2. ved behov 

3. regelmæssigt (hver dag i en periode på max 2 måneder) 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
For hvert medicinpræparat er det muligt at angive, hvor ofte og i hvilken forbindelse barnet 
har fået præparatet. 
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F094_1-11 Tabletter. På listen kan du markere det eller de præparater, som 
barnet har fået én eller flere gange 

Afhængig af F080 F085 F091 F092_2 
F094_1 bambec -> F094_1A 
F094_2 hydrocortison -> F094_2A 
F094_3 nuelin retard -> F094_3A 
F094_4 medrol -> F094_4A 
F094_5 oxeol -> F094_5A 
F094_6 prednison -> F094_6A 
F094_7 singulair -> F094_7A 
F094_8 theo-dur -> F094_8A 
F094_9 unixan -> F094_9A 
F094_10 volmax -> F094_10A 
F094_11 husker ikke navnet -> F094_11A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

F094_1A-11A Hvor ofte har [barnsnavns] fået disse præparater? 

Afhængig af F080 F085 F091 F092_2 F094_1-F094_11 
1. I forbindelse med fysisk aktivitet 
2. ved behov 

3. regelmæssigt (hver dag i en periode på max 2 måneder) 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
For hvert medicinpræparat er det muligt at angive, hvor ofte og i hvilken forbindelse barnet 
har fået præparatet. 
 

F095_1-4 Indsprøjtninger. På listen kan du markere det eller de præparater, 
som barnet har fået én eller flere gange 

Afhængig af F080 F085 F091 F092_3 

F095_1 solu-cortef -> F095_1A 
F095_2 solu-medrol -> F095_2A 
F095_3 teofylamin -> F095_3A 
F095_4 husker ikke navnet 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
F095_1A- F095_4A Hvor ofte har [barnsnavns] fået disse præparater? 

Afhængig af F080 F085 F091 F092_3 F095_1-F095_4 

1. I forbindelse med fysisk aktivitet 

2. ved behov 

3. regelmæssigt (hver dag i en periode på max 2 måneder) 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
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For hvert medicinpræparat er det muligt at angive, hvor ofte og i hvilken forbindelse barnet 
har fået præparatet. 
 
F096 Naturmedicin. På listen kan du markere det eller de præparater, som barnet 

har fået én eller flere gange 
Afhængig af F080 F085 F091 F092_4 

1. Ja, men kender ikke navnet 
2. ja, navn på præparat -> F096A 
3. nej 
99. ikke besvaret 

    100. irrelevant 
 
(Kan springes over uden at besvare) 

Afhængig af F080 F085 F091 F092_4 F096 

F096A _____ andet  
 

F097 Har [barnsnavn] er peakflow-meter derhjemme? 
Afhængig af F085 

1. ja 

2. nej 
99. ikke besvaret 

          100. irrelevant 
 

F098 Hvor mange af [barnsnavns] helsøskende (biologiske) har nogensinde haft 
astma? 

Afhængig af F085 
1. har ingen helsøskende 

2. 0 med astma 

3. 1 med astma 

4. 2 med astma 

5. 3 med astma 

6. 4 med astma 

7. 5 eller flere med astma 

99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 

Tilstoppet/løbende næse og kløende/rindende øjne 
F099 Har [barnsnavn] nogensinde haft problemer med nysen/løbende eller 

tilstoppet næse, selvom [barnsnavn] ikke var forkølet eller havde influenza? 
1. ja 

2. nej-> F104 

99. ikke besvaret 
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F100 Inden for det seneste år har [barnsnavn] da haft problemer med 
nysen/løbende eller tilstoppet næse, selvom [barnsnavn] ikke var forkølet eller 
havde influenza? 

Afhængig af F099 
1. ja 

2. nej-> F104 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 
(kan springes over uden at besvare) 

F101_1-12 I hvilke af de seneste 12 måneder har [barnsnavn] oplevet sådanne 
”næseproblemer”? 

Afhængig af F099 F100 
F101_1 januar 
F101_2 februar 
F101_3 marts 
F101_4 april 
F101_5 maj 
F101_6 juni 
F101_7 juli 
F101_8 august 
F101_9 september 
F101_10 oktober 
F101_11 november 
F101_12 december 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

F102 Hvor meget påvirker sådanne ”næseproblemer” [barnsnavns] daglige 
gøremål? 

Afhængig af F099 F100 
1. slet ikke 

2. en smule 

3. en del 

4. meget 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 

F103 Har [barnsnavn] samtidig med et sådant ”næseproblem” været plaget af 
kløende/rindende øjne inden for det seneste år? 

Afhængig af F099 F100 
1. ja 

2. nej 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
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F104 Er der nogensinde en læge der har sagt at [barnsnavn] har høfeber? 
1. ja 

2. nej 

99. ikke besvaret 
 

F105 Har [barnsnavn] nogensinde fået en allergivaccine for at forebygge eller 
behandle ”næseproblemet” eller høfeber? 

1. ja 

2. nej 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 

F106 Har [barnsnavn] fået medicin mod høfeber eller løbende/tilstoppet næse, da 
[barnsnavn] ikke var forkølet eller havde influenza inden for det seneste år? 

1. ja 

2. nej -> F112 

99. ikke besvaret 
 

(Kan springes over uden at besvare) 

F107_1-4 Hvilken type medicin har [barnsnavn] fået? 

Afhængig af F106 
F107_1 næsespray -> F108 
F107_2 øjendråber -> F109 
F107_3 tabletter -> F110 
F107_4 naturmedicin -> F111 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

F108_1-14 Næsespray 
Afhængig af F106 107_1 
F108_1 allergodil -> F108_1A 
F108_2 avamys -> F108_2A 
F108_3 econase -> F108_3A   
F108_4 flixonase -> F108_4A 
F108_5 fluticasonpropionat -> F108_5A 
F108_6 livostin -> F108_6A 
F108_7 lomudal -> F108_7A 
F108_8 nasacort -> F108_8A 
F108_9 nasomet -> F108_9A 
F108_10 nasonex -> F108_10A 
F108_11 rhinocort -> F108_11A 
F108_12 rhinosol -> F108_12A 
F108_13 zymelin -> F108_13A 
F108_14 husker ikke navnet -> F108_14A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
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(Kan springes over uden at besvare) 

F108_1A-14A Hvor ofte har [barnsnavns] fået disse præparater? 

Afhængig af F106 107_1 F108_1-14 
1. I forbindelse med fysisk aktivitet 

2. ved behov 

3. regelmæssigt (hver dag i en periode på max 2 måneder) 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 
For hvert medicinpræparat er det muligt at angive, hvor ofte og i hvilken  forbindelse 
barnet har fået præparatet. 
 

F109_1-13 Øjendråber 
Afhængig af F106 F107_2 
F109_1 allergodil -> F109_1A 
F109_2 alomide -> F109_2A 
F109_3 ansal -> F109_3A 
F109_4 antistina-privin -> F109_4A 
F109_5 emadine -> F109_5A 
F109_6 lecrolyn -> F109_6A 
F109_7 livostin -> F109_7A 
F109_8 lomuda -> F109_8A 
F109_9 opatanol -> F109_9A 
F109_10 tilavist -> F109_10A 
F109_11 visine/visiclear -> F109_11A 
F109_12 zaditen -> F109_12A 
F109_13 husker ikke navnet -> F109_13A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
(Kan springes over uden at besvare) 

F109_1A-13A Hvor ofte har [barnsnavns] fået disse præparater? 

Afhængig af F106 F107_2 F109_1-13 
1. I forbindelse med fysisk aktivitet 

2. ved behov 

3. regelmæssigt (hver dag i en periode på max 2 måneder) 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 
For hvert medicinpræparat er det muligt at angive, hvor ofte og i hvilken forbindelse barnet 
har fået præparatet. 
 

F110_1-26 Tabletter 

Afhængig af F106 F107_3 
F110_1 aerius -> F110_1A 

F110_2 alnok -> F110_2A 

F110_3 benaday -> F110_3A 



43 
 

F110_4 benadryl -> F110_4A 

F110_5 cetirizin -> F110_5A 

F110_6 clarinase -> F110_6A 

F110_7 clarityn -> F110_7A 

F110_8 duact -> F110_8A 

F110_9 durfin -> F110_9A 

F110_10 kestine -> F110_10A 

F110_11 loratadin -> F110_11A 

F110_12 marzine -> F110_12A 

F110_13 mepyramin -> F110_13A 

F110_14 mildin -> F110_14A 

F110_15 nefoxef -> F110_15A 

F110_16 phenergan -> F110_16A 

F110_17 polaramin -> F110_17A 

F110_18 postafen -> F110_18A 

F110_19 prometazin -> F110_19A 

F110_20 sepan -> F110_20A 

F110_21 tavegyl -> F110_21A 

F110_22 telfast -> F110_22A 

F110_23 vialerg -> F110_23A 

F110_24 xyzal -> F110_24A 

F110_25 zyrtec -> F110_25A 

F110_26 husker ikke navnet -> F110_26A 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

(Kan springes over uden at besvare) 

F110_1A-26A Hvor ofte har [barnsnavns] fået disse præparater? 

Afhængig af F106 F107_3 F110_1-26 
1. I forbindelse med fysisk aktivitet 

2. ved behov 

3. regelmæssigt (hver dag i en periode på max 2 måneder) 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 

For hvert medicinpræparat er det muligt at angive, hvor ofte og i hvilken forbindelse barnet 
har fået præparatet. 
 

F111 Naturmedicin 

Afhængig af F106 F107_4 
1. ja, men kender ikke navnet 

2. ja, navn på præparat -> F111A 
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3. nej 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 

(Kan springes over uden at besvare) 

Afhængig af F106 F107_4 F111 
F111A _______navn på præparat 

Udslæt 
 

F112 Har din [barnsnavn] nogensinde haft kløende hududslæt som kom og gik i 
mindst en 6 måneders periode? 

1. ja 

2. nej -> F120 

99. ikke besvaret 

 

F113 Har [barnsnavn] haft dette kløende hududslæt inden for de sidste 12 

måneder? 

Afhængig af F112 
1. ja 

2. nej -> F120 

99. ikke besvaret 

100. ikke relevant 

 

F114 Har [barnsnavn] fået behandling mod det kløende udslæt inden for det 

seneste år? 

Afhængig af F113 
1. ja 

2.  nej -> F120 

     99. ikke besvaret 

    100. ikke relevant 

  

F115_1-29 Hvilken medicin har [barnsnavn] fået? Vælg det eller de præparater, som 

barnet har fået en eller flere gange (Creme – salve – skum – shampoo) 

Afhængig af F113 F114 
F115_1 benovat -> F115_1A 
F115_2 bettamousse -> F115_2A 
F115_3 brentacort -> F115_3A 
F115_4 celestonvalerat -> F115_4A 
F115_5 clobex -> F115_5A 
F115_6 clotrason -> F115_6A 
F115_7 cutivat -> F115_7A 
F115_8 dermovat -> F115_8A 
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F115_9 diproderm -> F115_9A 
F115_10 diprolen -> F115_10A 
F115_11 diprosalic -> F115_11A 
F115_12 elidel -> F115_12A 
F115_13 elocom -> F115_13A 
F115_14 elocon -> F115_14A 
F115_15 emovat -> F115_15A 
F115_16 fucicort -> F115_16A 
F115_17 fucidin- hydrocorticon -> F115_17A 
F115_18 hydrocorticon -> F115_18A 
F115_19 ibaril -> F115_19A 
F115_20 inotyol -> F115_20A 
F115_21 kenalog -> F115_21A 
F115_22 locoid -> F115_22A 
F115_23 locoidol -> F115_23A 
F115_24 metosyn -> F115_24A 
F115_25 mildison lipid -> F115_25A 
F115_26 previsone -> F115_26A 
F115_27 protopic -> F115_27A 
F115_28 synalar -> F115_28A 
F115_29 husker ikke navnet -> F115_29A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
(Kan springes over uden at besvare) 

F115_1A-29A Hvor ofte har [barnsnavns] fået disse præparater? 

Afhængig af F113 F114 F115_1-29 
1. I forbindelse med fysisk aktivitet 

2. ved behov 

3. regelmæssigt (hver dag i en periode på max 2 måneder) 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 
For hvert medicinpræparat er det muligt at angive, hvor ofte og hvilken forbindelse barnet 
har fået præparatet. 
 
F116 Naturmedicin 

Afhængig af F113 F114 
1. ja, men kender ikke navnet 

2. ja, navn på præparat -> F116A 

3. nej 

99. ikke besvaret 
     100. irrelevant 
 
(kan springes over uden at besvare) 

Afhængig af F113 F114 F116 
F116A _______navn på præparat 
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F117 Har det kløende udslæt nogensinde vist sig en eller flere af de følgende 

steder: i albuebøjningerne, i knæhaserne, foran på anklerne, på bagsiden af 

lårene, på halsen, rundt om øjnene eller ørerne? 

Afhængig af F113 
1. ja 

2. nej  

99. ikke besvaret 

100. ikke relevant 

 

F118 Er udslættet på noget tidspunkt forsvundet helt inden for de sidste 12 

måneder? 

Afhængig af F113 
1. ja 

2. nej  

99. ikke besvaret 

100. ikke relevant 

 

F119 Hvor ofte (angiv gennemsnit) har [barnsnavns] søvn været forstyrret pga. 

udslættet inden for de sidste 12 måneder? 

Afhængig af F113 
1. aldrig 

2. mindre end 1 nat pr. uge 

3. 1 eller flere nætter pr. uge 

99. ikke besvaret 

100. ikke relevant 

 

F120 Har din [barnsnavn] nogensinde haft eksem? 

1. ja 

2. nej  

99. ikke besvaret 

 

Diabetes, cøliaki og medicin 
 

F121 Har [barnsnavn] diabetes? 

1. ja  

2. nej -> F123 

99. ikke besvaret 

 

F122 Hvilken type diabetes? 
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Afhængig af F121 
1. Type 1 diabetes 

2. Type 2 diabetes 
99. ikke besvaret 

     100. ikke relevant 
 

F123 Har [barnsnavn] glutenintolerans (cøliaki)? 

1. ja 

2. nej  

99. ikke besvaret 

(kan springes over uden at besvare) 

F124_1-5 Har [barnsnavn] i en periode på mere end 1 måned fået følgende medicin 
jævnligt? 

F124_1 Ritalin 
F124_2 Lykkepiller (SSRI) 
F124_3 Beroligende/indsovningsmedicin 
F124_4 Migrænemedicin, forebyggende 
F124_5 Migrænemedicin, ved anfald 
1=ja, 2= nej, ikke besvaret=99 
 

Smertestillende medicin 
(kan springes over uden at besvare) 

F125 Når eller hvis [barnsnavn] har ondt har [barnsnavn] da fået smertestillende 

håndkøbspræparater? 

1. ja  

2. nej -> F127 

99. ikke besvaret 

 

(kan springes over uden at besvare) 

F126_1-4 Hvilke? Du kan sætte flere krydser. 
Afhængig af F125 

F126_1 Panodil, pamol eller pinex 

F126_2 kodimagnyl, treo eller aspirin 

F126_3 Ipren, ibuprofen, brufen eller ibumetin 

F126_4 andet 

1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 

Syn 
F127 Har [barnsnavn] nedsat syn? 

1. ja 
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2. måske/mistanke om det -> F134 

3. nej -> F134 
99. ikke besvaret 

 

F128 På hvilket øje/øjne er [barnsnavn] syn ikke normalt? 

Afhængig af F127 

1. venstre øje 

2. højre øje 

3. begge øjne 
99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 
 

 
F129 Kender du grunden til at [barnsnavn] syn ikke er normalt? 

Afhængig af F127 
1. ja 
2. nej ->F131 
99. ikke besvaret 
100.irrelevant 
 

(kan springes over uden at besvare) 

F130_1-7 Hvad er grunden til at [barnsnavn] syn ikke er normalt? 

Afhængig af F127 F129 
F130_1 for tidlig fødsel (ROP) 
F130_2 fødselsskade (iltmangel, hjerneblødning) 
F130_3 skelen 
F130_4 medfødt grå stær 
F130_5 nærsynethed 
F130_6 langsynethed 
F130_7 andet -> F130_7A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
(kan springes over uden at besvare) 

F130_7A ________andet 
 
F131 Bruger [barnsnavn] briller? 
Afhængig af F127 

1. ja -> F133 
2. nej  
99. ikke besvaret 
100.irrelevant 

 
F132 Bruger [barnsnavn] kontaktlinser? 
Afhængig af F127 F131 

1. ja 
2. nej -> F134 (med mindre ja i 131) 
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99. ikke besvaret 
100.irrelevant 

 
F133 Er [barnsnavn] syn normalt, når [barnsnavn] har briller/kontaktlinser på? 
Afhængig af F127 F131 F132 

1. ja 
2. nej  
99. ikke besvaret 
100.irrelevant 

 
 

Hørelse 
F134 Har [barnsnavn] nedsat hørelse? 

1. ja  
2. måske/mistanke om det -> F137 
3. nej -> F137 
99. ikke besvaret  

 
F135 På hvilke(t) øre(r) er [barnsnavns] hørelse nedsat? 
Afhængig af F134 

1. venstre øre 
2. højre øre 
3. begge ører 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
F136 Er [barnsnavns] blevet behandlet for hørenedsættelsen? 
Afhængig af F134 

1. ja, med høreapparat  
2. ja, med anden behandling -> F136A 
3. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
(kan springes over uden at besvare) 

F136A _______ Hvilken behandling?  
 
 

Talevanskeligheder 
 
F137 Er der nogensinde nogen der har ment, at [barnsnavn] havde talevanskeligheder? 

1. ja 
2. nej -> F140 
99. ikke besvaret 
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F138 Har [barnsnavn] nogensinde gået til talepædagog el. lign.? 
Afhængig af F137 

1. ja 
2. nej  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
F139 Er der stadig opmærksomhed på [barnsnavn] talevanskeligheder? 
Afhængig af F137 

1. ja 
2. nej  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 
 

Tandbørstning 
 
F140 Hvor tit husker du dit barn på at børste tænder? 

1. hver dag 
2. ugentligt 
3. af og til 
4. sjældent 
5. aldrig 
99. ikke besvaret 
 

(kan springes over uden at besvare) 

F141 Hvor ofte børster [barnsnavn] så faktisk tænder? 
1. mere end to gange dagligt 
2. to gange om dagen 
3. en gang om dagen 
4. hver uge, men ikke hver dag 
5. mindre end en gang om ugen 
6. aldrig 
99. ikke besvaret 

 
F142 Hvor tit kontrollerer du [barnsnavn] tandbørstning? 

1. hver dag 
2. ugentligt 
3. af og til 
4. sjældent 
5. aldrig 
99. ikke besvaret 
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Vitaminpiller 
 
F143 Har [barnsnavn] taget vitaminpiller/kosttilskud i løbet af det seneste år? 

1. altid eller næsten altid 
2. kun om vinteren 
3. en gang imellem 
4. nej, slet ikke/meget sjældent -> F145 
99. ikke besvaret 

 
F144_1-6 Hvilken slags vitaminpiller/kosttiskud har [barnsnavn] fået? (sæt gerne flere 

krydser)  
Afhængig af F143 
F144_1 multivitaminpræparat 
F144_2 kalktilskud 
F144_3 D-vitamintilskud 
F144_4 C-vitamintilskud 
F144_5 fiskeolie/levertran 
F144_6 andet -> F144_6A 
1=ja, ikke besvaret=99, irrelevant=100 
 
(kan springes over uden at besvare) 

F144_6A _______ andet  
 

Enuresis 
 
F145 Hænder det af og til, at [barnsnavn] tisser i bukserne? 

1. ja  
2. nej -> F147 
99. ikke bevaret 

 
F146 Cirka hvor ofte? (tisser i bukserne) 
Afhængig af F145 

1. sjældnere end en gang om måneden 
2. sjældnere end en gang om ugen 
3. cirka en gang om ugen 
4. 2-5 gange om ugen 
5. hver dag 
99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 
 
F147 Hænder det af og til, at [barnsnavn] har afføring (mere end bremsespor) i 

bukserne? 
1. ja  
2. nej -> F149 
99. ikke bevaret 
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F148 Cirka hvor ofte? (afføring i bukserne) 
Afhængig af F147 

1. sjældnere end en gang om måneden 
2. sjældnere end en gang om ugen 
3. cirka en gang om ugen 
4. 2-5 gange om ugen 
5. hver dag 
99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 
 

F149 Hænder det af og til, at [barnsnavn] tisser i sengen? 
1. ja  
2. nej -> F151 
99. ikke bevaret 

 
F150 Cirka hvor ofte? (tisser i sengen) 
Afhængig af F149 

1. sjældnere end en gang om måneden 
2. sjældnere end en gang om ugen 
3. cirka en gang om ugen 
4. 2-5 gange om ugen 
5. hver dag 
99. ikke besvaret 

     100. irrelevant 
 

F151 Hænder det af og til, at [barnsnavn] har afføring i sengen? 
1. ja  
2. nej -> F153 
99. ikke bevaret 

 
F152 Cirka hvor ofte? (afføring i sengen) 
Afhængig af F151 

1. sjældnere end en gang om måneden 
2. sjældnere end en gang om ugen 
3. cirka en gang om ugen 
4. 2-5 gange om ugen 
5. hver dag 
99. ikke besvaret 

     100. irrelevant  

Spørgsmål om omskæring 
(I version1 dvs. før 6. april 2011 har både piger og drenge modtaget spørgsmål F153, mens kun 

drenge har modtaget spørgsmålet i version 2 dvs. efter 6. april 2011) 

F153  Er [barnsnavn] omskåret?  
1. ja 
2. nej -> F156 
99. ikke besvaret 
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(Spørgsmål F154 F155 er tilføjet den 6. april 2011 og forekommer derfor kun i version2) 

 (kan springes over uden at besvare) 

Afhængig af F153 
F154 Hvor gammel var [barnsnavn] da [hanhun] blev omskåret? 
_________ år. 

0= ved ikke, 99= ikke besvaret, 100= irrelevant 

(kan springes over uden at besvare) 

Afhængig af F153 
F155 Hvorfor blev [barnsnavn] omskåret? Sæt gerne flere krydser. 

1. på grund af forhudsforsnævring 
2. på grund af betændelse under forhuden 
3. på grund af urinvejsinfektion 
4. fordi drenge/mænd i vores familie plejer at blive omskåret (tradition/religion) 
5. anden grund 
99. ikke besvaret 

     100. irrelevant  
 

Spørgsmål om barnets vanskeligheder og styrker – 1  

 

  Nedenfor beder vi dig svare på nogle spørgsmål, der beskriver din 
[barnsnavn]s styrker og vanskeligheder.  
 
Vi vil bede dig vurdere, om beskrivelserne i skemaet ikke passer, 
passer delvist eller passer godt på din [barnsnavn]. Det vil være os 
en storhjælp, hvis du besvarer alle spørgsmålene, også selvom du 
er i tvivl eller synes at beskrivelserne ikke helt giver mening i 
forhold til [barnsnavn] alder. Vi vil bede dig svare ud fra [barnsnavn] 
opførsel indenfor de sidste 6 måneder.  
 

 
 
F156_1 Er hensynsfuld og betænksom over for andre 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_2 Er rastløs, ’overaktiv’, har svært ved at holde sig i ro i længere tid 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_3 Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme 

1. passer ikke 
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2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_4 Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter) 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_5 Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_6 Er lidt af en enspænder, leger mest alene 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_7 Gør for det meste, hvad der bliver sagt 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_8 Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_9 Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_10 Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_11 Har mindst én god ven 

1. passer ikke 
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2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_12 Kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_13 Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_14 Er generelt vellidt af andre børn 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_15 Er nem at distrahere, mister let koncentrationen 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_16 Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_17 Er god mod mindre børn 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_18 Lyver eller snyder ofte 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_19 Bliver mobbet eller drillet af andre børn 

1. passer ikke 
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2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_20 Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, børn, pædagoger, lærere) 

1. passer ikke  
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_21 Tænker sig om før [barnsnavn] handler 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_22 Stjæler fra hjemmet, i daginstitutioner, skoler eller andre steder 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_23 Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_24 Er bange for mange ting, er nem at skræmme 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F156_25 Gør tingene færdig, er god til at koncentrere sig 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
(kan springes over uden at besvare) 

F156A Har du nogen bemærkninger eller bekymringer kan du skrive dem her 
__________ 
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Spørgsmål om barnets vanskeligheder og styrker – 2  
 
F157 Samlet, mener du din [barnsnavn] har vanskeligheder på et eller flere af 

følgende områder: - det følelsesmæssige, koncentration, adfærd, samspil med 
andre mennesker? 

1. nej -> F162 

2. ja, mindre vanskeligeheder 

3. ja, tydelige vanskeligheder 

4. ja, alvorlige vanskeligheder 
99. ikke besvaret 

 
F158 Hvor længe har disse vanskeligheder stået på? 
Afhængig af F157 

1. mindre end en måned 
2. 1-5 måneder 
3. 6-12 måneder 
4. mere end et år 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 

 
F159 Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder? 
Afhængig af F157 

1. slet ikke 
2. kun lidt 
3. ret meget 
4. virkelig meget 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 

 
F160_1 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag derhjemme? 
Afhængig af F157 

1. slet ikke 
2. kun lidt 
3. ret meget 
4. virkelig meget 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 

 
F160_2 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag i barnets forhold til venner? 
Afhængig af F157 

1. slet ikke 
2. kun lidt 
3. ret meget 
4. virkelig meget 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 
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F160_3 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag med hensyn til indlæring i 
skolen? 

Afhængig af F157 
1. slet ikke 
2. kun lidt 
3. ret meget 
4. virkelig meget 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 

 
F160_4 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag i forbindelse med 

fritidsaktiviteter? 
Afhængig af F157 

1. slet ikke 
2. kun lidt 
3. ret meget 
4. virkelig meget 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 

 
F161 Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller familien som helhed? 
Afhængig af F157 

1. slet ikke 
2. kun lidt 
3. ret meget 
4. virkelig meget 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 

 

Spørgsmål om barnets vanskeligheder og styrker – 3  

 

   

Styrker og vanskeligheder kan komme meget forskelligt til udtryk i skole og 
hjem.  
s 
Vi vil derfor gerne i 11-års undersøgelsen kontakte så mange som muligt 
af børnenes lærere, således at lærerne kan besvare de samme spørgsmål 
vedr. barnets styrker og vanskeligheder, som du lige har besvaret. 
 
Vi håber, at så mange som muligt af forældrene i BSMB vil give os 
tilladelse til at kontakte børnenes lærere. 
 

 
F162 Må vi kontakte dit barns lærer? 

1. ja, I må gerne kontakte mit barns lærer 
2. nej, jeg ønsker ikke at I tager kontakt til mit barns lærer 
99. ikke besvaret 
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Tics 
F163 Har [barnsnavn] inden for de seneste 12 måneder haft nogen form for bevægelse, 

trækning eller vane som [barnsnavn] ikke syntes at kunne kontrollere, som f.eks. 
overdreven blinken med øjnene, grimasseren, næserynken eller kast med hovedet? 

1. ja  
2. nej  
99. ikke besvaret 

 
F164 Har [barnsnavn] inden for de seneste 12 måneder haft nogle ord eller lyder som 

[barnsnavn] ikke syntes at kunne kontrollere, som f.eks. overdreven snøften, hosten 
eller rømmen? 

1.  ja  
2. nej -> F166 (Hvis der også er svaret nej i F163) 
99. ikke besvaret 

 
F165 Har [barnsnavn]s tics belastet dig eller familien som helhed? 
Afhængig af F163 og F164 

1. slet ikke 
2. lidt 
3. en hel del 
4. rigtig meget 
99. ikke besvaret 
100. ikke relevant 

 

Kønsidentitet  
 
(Spørgsmål F166_1-2 er tilføjet den 6. april 2011 og forekommer derfor kun i version2) 

F166_1-2 Neden for ser du to udsagn, som handler om kønsidentitet hos børn og unge. 
Vi beder dig om at vurdere, hvor godt udsagnene passer på [barnsnavn] nu eller inden for 
de seneste 6 måneder.  
 
F166_1 [Barnsnavn] opfører sig som det modsatte køn 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret 

 
F166_2 [Barnsnavn] ønsker at være det modsatte køn 

1. passer ikke 
2. passer delvist 
3. passer godt 
99. ikke besvaret  
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[Barnsnavn]s højde og vægt, hud og hår 
 
F167 Hvor høj er [barnsnavn]? Angiv højden i hele cm, f.eks. 158 
[barnsnavn] er _________ cm høj. 

0= ved ikke, 99= ikke besvaret 

F168 Hvornår er [barnsnavn] blevet målt? 
1. i dag 
2. inden for den sidste måned 
3. inden for de sidste 6 måneder 
4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet målt 
99. ikke besvaret 

 
F169 Hvor meget vejer [barnsnavn]? Angiv vægten i hele kg, f.eks. 55 
[barnsnavn] vejer _________ kg. 

0= ved ikke, 99= ikke besvaret 

F170 Hvornår er [barnsnavn] blevet vejet? 
1. i dag 
2. inden for den sidste måned 
3. inden for de sidste 6 måneder 
4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet vejet 
99. ikke besvaret 

 
 
F171 Hvad er [barnsnavn]s taljemål? Angiv taljemålet i hele cm, f.eks. 52 
[barnsnavn] måler _________ cm. 

0= ved ikke, 99= ikke besvaret 

F172 Hvornår har [barnsnavn] fået målt taljemålet? 
1. i dag 
2. inden for den sidste måned 
3. inden for de sidste 6 måneder 
4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet målt 
99. ikke besvaret 

 
 
F173 Hvad er [barnsnavn]s naturlige hårfarve? 

1. rød eller rødlig 
2. lys blond 
3. mørk blond 
4. brun 
5. sort 
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6. andet 
99. ikke besvaret 

 
F174 Hvad er [barnsnavn]s øjenfarve? 

1. blå eller grå 
2. grøn 
3. lys brun eller nøddefarvet 
4. mørk brun 
5. andet 
99. ikke besvaret 

 
F175 Hvilken størrelse sko bruger [barnsnavn]? 

1. 32 eller mindre 
2. 33 
3. 34 
4. 35 
5. 36 
6. 37 
7. 38 
8. 39 
9. 40 
10. 41 
11. 42 
12. 43 
13. 44 
14. 45 
15. 46 
16. 47 eller større 
99. ikke besvaret 

 
F176 Hvordan reagerer [barnsnavn]s hud, hvis [barnsnavn] har været længe i solen? 

1. huden er meget følsom og bliver solskoldet med blærer, smerter og afskalning 
2. huden er meget følsom og bliver somme tider solskoldet med blærer, smerter og 

afskalning 
3. huden reagerer med rødme efterfulgt af bruning 
4. huden bliver brun uden anden reaktion 
99. ikke besvaret 

 
(kan springes over uden at besvare) 

F177_1 Hvor mange fregner har [barnsnavn] i ansigtet? 
1. ingen fregner 

2. få fregner 

3. nogle fregner, evt. flere om sommeren 

4. mange fregner hele året 
99. ikke besvaret 
 

(kan springes over uden at besvare) 

F177_2 Hvor mange fregner har [barnsnavn] på armene? 
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1. ingen fregner 

2. få fregner 

3. nogle fregner, evt. flere om sommeren 

4. mange fregner hele året 
99. ikke besvaret 

 

Sygdomme i nærmeste familie 
 
F178_1-10 Har nogen i [barnsnavn]s nære (biologiske) familie nogensinde haft følgende 

sygdomme? (Far) 
F178_1 Type 1 diabetes 
F178_2 Type 2 diabetes 
F178_3 Blodprop i hjertet 
F178_4 Blodprop i hjernen eller hjerneblødning 
F178_5 Forhøjet blodtryk 
F178_6 Astma 
F178_7 Allergi 
F178_8 Migræne 
F178_9 Depression 
F178_10 Skizofreni 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing 
 
 
F179_1-10 Har nogen i [barnsnavn]s nære (biologiske) familie nogensinde haft følgende 

sygdomme? (Mormor) 
F179_1 Type 1 diabetes 
F179_2 Type 2 diabetes 
F179_3 Blodprop i hjertet 
F179_4 Blodprop i hjernen eller hjerneblødning 
F179_5 Forhøjet blodtryk 
F179_6 Astma 
F179_7 Allergi 
F179_8 Migræne 
F179_9 Depression 
F179_10 Skizofreni 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing 
 
 
F180_1-10 Har nogen i [barnsnavn]s nære (biologiske) familie nogensinde haft følgende 

sygdomme? (Morfar) 
F180_1 Type 1 diabetes 
F180_2 Type 2 diabetes 
F180_3 Blodprop i hjertet 
F180_4 Blodprop i hjernen eller hjerneblødning 
F180_5 Forhøjet blodtryk 
F180_6 Astma 
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F180_7 Allergi 
F180_8 Migræne 
F180_9 Depression 
F180_10 Skizofreni 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing 
 

 
F181_1-10 Har nogen i [barnsnavn]s nære (biologiske) familie nogensinde haft følgende 

sygdomme? (Farmor) 
F181_1 Type 1 diabetes 
F181_2 Type 2 diabetes 
F181_3 Blodprop i hjertet 
F181_4 Blodprop i hjernen eller hjerneblødning 
F181_5 Forhøjet blodtryk 
F181_6 Astma 
F181_7 Allergi 
F181_8 Migræne 
F181_9 Depression 
F181_10 Skizofreni 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing 
 
F182_1-10 Har nogen i [barnsnavn]s nære (biologiske) familie nogensinde haft følgende 

sygdomme? (Farfar) 
F182_1 Type 1 diabetes 
F182_2 Type 2 diabetes 
F182_3 Blodprop i hjertet 
F182_4 Blodprop i hjernen eller hjerneblødning 
F182_5 Forhøjet blodtryk 
F182_6 Astma 
F182_7 Allergi 
F182_8 Migræne 
F182_9 Depression 
F182_10 Skizofreni 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing 
 

Den biologiske fars højde og vægt 
(Kun den biologiske far og mor har modtaget spørgsmål F183-F188) 
 
F183 Hvor høj er [barnsnavns] biologiske far? 
Afhængig af F001 F001A 
Er __________cm høj. 
0=ved ikke, 99= ikke besvaret, 100= irrelevant 
´ 

F184 Hvornår er han blevet målt? 
Afhængig af F001 F001A 
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1. i dag  

2. inden for den sidste måned  

3. inden for de sidste 6 måneder 

4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet målt 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 

F185 Hvad vejer den biologiske far? 
Afhængig af F001 F001A 
__________kg. 
0=ved ikke, 99= ikke besvaret, 100= irrelevant 
´ 

F186 Hvornår er han blevet vejet? 
Afhængig af F001 F001A 

1. i dag  

2. inden for den sidste måned  

3. inden for de sidste 6 måneder 

4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet vejet 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 

F187 Hvad er den biologiske fars taljemål? 
Afhængig af F001 F001A 
Han måler __________centimeter. 
0=ved ikke, 99= ikke besvaret, 100=irrelevant 
´ 

F188 Hvornår er taljemålet taget? 
Afhængig af F001 F001A 

1. i dag  

2. inden for den sidste måned  

3. inden for de sidste 6 måneder 

4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet målt 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 

Spørgsmål til den biologiske mor  
(Kun den biologiske mor har modtaget spørgsmål F189-F226) 
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F189 Hvor høj er du? 
Afhængig af F001  
Er __________cm høj. 
0=ved ikke, 99= ikke besvaret, 100=irrelevant 
 

F190 Hvornår er du blevet målt? 
Afhængig af F001  

1. i dag  

2. inden for den sidste måned  

3. inden for de sidste 6 måneder 

4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet målt 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 

 

F191 Hvad vejer du? 
Afhængig af F001  
__________kg. 
0=ved ikke, 99= ikke besvaret, 100=irrelevant 
 

F192 Hvornår er du blevet vejet? 
Afhængig af F001  

1. i dag  

2. inden for den sidste måned  

3. inden for de sidste 6 måneder 

4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet vejet 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant 
 

F193 Hvad er dit taljemål? 
Afhængig af F001  
Jeg måler __________centimeter. 
0=ved ikke, 99= ikke besvaret, 100=irrelevant 
 

F194 Hvornår er taljemålet blevet taget? 
Afhængig af F001  

1. i dag  

2. inden for den sidste måned  

3. inden for de sidste 6 måneder 

4. for mere end 6 måneder siden 
5. er ikke blevet målt 
99. ikke besvaret 
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100. irrelevant 
 

F195 Er du gravid således at taljemålet er påvirket? 
Afhængig af F001  

1. ja  
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 

F196 Er din vægt lavere, end den plejer at være som følge af et nyligt vægttab? 
Afhængig af F001  

1. ja ->F196_A-B 
2. nej ->F197 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
Afhængig af F001 F196 
F196_A Hvad vejede du inden vægttabet satte ind? 
__________kg. 
0=ved ikke, 99= ikke besvaret, 100=irrelevant 
 
Afhængig af F001 F196 
F196_B Hvad mener du, vægttabet skyldes? 

1. overvejende kostændringer  
2. overvejende ændringer i motionsvaner 
3. ændringer i livsstil på anden måde 
4. sygdom 
5. behandling for sygdom 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
F197 Hvad er din øjenfarve? 
Afhængig af F001  

1. blå eller grå  
2. grøn 
3. lys brun eller nøddefarvet 
4. mørk brun 
5. andet 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  
 

F198 Hvilken størrelse sko bruger du? 
Afhængig af F001  

1. 35 eller mindre  
2. 36 
3. 37 
4. 38 
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5. 39 
6. 40 
7. 41 
8. 42 
9. 43 
10. 44 eller større 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
(kan springes over uden at besvare) 

F199 Hvilken blodtype har du? 
Afhængig af F001  

1. A Rhesus positiv 
2. 0 Rhesus positiv 
3. B Rhesus positiv 
4. AB Rhesus positiv 
5. A Rhesus negativ 
6. 0 Rhesus negativ 
7. B Rhesus negativ 
8. AB Rhesus negativ  
9. Ved ikke 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
(kan springes over uden at besvare) 

F200_1-2 Hvor mange fregner har du? 
Afhængig af F001  
F200_1 I ansigtet? 

1. Ingen fregner 
2. Få fregner  
3. En del fregner, evt. flere om sommeren 
4. Mange fregner hele året  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
Afhængig af F001  
F200_2 På armene? 

1. Ingen fregner 
2. Få fregner  
3. En del fregner, evt. flere om sommeren 
4. Mange fregner hele året  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 

F201 Hvordan reagerer din hud, hvis du har været længe i solen? 
Afhængig af F001  

1. huden er meget følsom og bliver solskoldet med blærer, smerter og afskalning 
2. huden er følsom og bliver somme tider skoldet med smerter og afskalning 
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3. huden reagerer med rødme efterfuldt af bruning  
4. huden bliver brun uden nogen anden reaktion 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 

F202_1-19 Har du nogensinde fået konstateret nogle af følgende lidelser hos lægen? 
Afhængig af F001  
F202_1 Type 1 diabetes->F203_1-F205_1 (hvis ja) 
F202_2 Type 2 diabetes->F203_2-F205_2 (hvis ja) 
F202_3 Blodprop i benet ->F203_3-F205_3 (hvis ja) 
F202_4 Blodprop andre steder ->F203_4-F205_4 (hvis ja) 
F202_5 Forhøjet blodtryk->F203_5-F205_5 (hvis ja) 
F202_6 Forhøjet kolesterol->F203_6-F205_6 (hvis ja) 
F202_7 Astma->F203_7-F205_7 (hvis ja) 
F202_8 Høfeber->F203_8-F205_8 (hvis ja) 
F202_9 Astmaeksem->F203_9-F205_9 (hvis ja) 
F202_10 Fødevareallergi->F203_10-F205_10 (hvis ja) 
F202_11 Anden allergi->F203_11-F205_11 (hvis ja) 
F202_12 Slidgigt->F203_12-F205_12 (hvis ja) 
F202_13 Leddegigt->F203_13-F205_13 (hvis ja) 
F202_14 Fibromyalgi->F203_14-F205_14 (hvis ja) 
F202_15 Epilepsi->F203_15-F205_15 (hvis ja) 
F202_16 Depression->F203_16-F205_16 (hvis ja) 
F202_17 Skizofreni->F203_17-F205_17 (hvis ja) 
F202_18 Anden psykisk lidelse->F203_18-F205_18 (hvis ja) 
F202_19 Diskusprolaps eller andre rygsygdomme->F203_19-F205_19 (hvis ja) 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing, 100= irrelevant 
 
F203_1-19 Hvilket år opstod lidelsen første gang (ca.)? Indsæt år fx 2004 
Afhængig af F001 F202_1-19 
F203_1 Type 1 diabetes 
F203_2 Type 2 diabetes 
F203_3 Blodprop i benet  
F203_4 Blodprop andre steder  
F203_5 Forhøjet blodtryk 
F203_6 Forhøjet kolesterol 
F203_7 Astma 
F203_8 Høfeber 
F203_9 Astmaeksem 
F203_10 Fødevareallergi 
F203_11 Anden allergi 
F203_12 Slidgigt 
F203_13 Leddegigt 
F203_14 Fibromyalgi 
F203_15 Epilepsi 
F203_16 Depression 
F203_17 Skizofreni 
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F203_18 Anden psykisk lidelse 
F203_19 Diskusprolaps eller andre rygsygdomme 
0=ved ikke, 99=missing, 100= irrelevant 
 
F204_1-19 Har du været i medicinsk behandling for den pågældende lidelse det seneste 

år? 
Afhængig af F001 F202_1-19 
F204_1 Type 1 diabetes 
F204_2 Type 2 diabetes 
F204_3 Blodprop i benet  
F204_4 Blodprop andre steder  
F204_5 Forhøjet blodtryk 
F204_6 Forhøjet kolesterol 
F204_7 Astma 
F204_8 Høfeber 
F204_9 Astmaeksem 
F204_10 Fødevareallergi 
F204_11 Anden allergi 
F204_12 Slidgigt 
F204_13 Leddegigt 
F204_14 Fibromyalgi 
F204_15 Epilepsi 
F204_16 Depression 
F204_17 Skizofreni 
F204_18 Anden psykisk lidelse 
F204_19 Diskusprolaps eller andre rygsygdomme 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing, 100= irrelevant 
 
F205_1-19 Har du været i medicinsk behandling for den pågældende lidelse på noget 

tidspunkt tidligere? 
Afhængig af F001 F202_1-19 
F205_1 Type 1 diabetes 
F205_2 Type 2 diabetes 
F205_3 Blodprop i benet  
F205_4 Blodprop andre steder  
F205_5 Forhøjet blodtryk 
F205_6 Forhøjet kolesterol 
F205_7 Astma 
F205_8 Høfeber 
F205_9 Astmaeksem 
F205_10 Fødevareallergi 
F205_11 Anden allergi 
F205_12 Slidgigt 
F205_13 Leddegigt 
F205_14 Fibromyalgi 
F205_15 Epilepsi 
F205_16 Depression 
F205_17 Skizofreni 
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F205_18 Anden psykisk lidelse 
F205_19 Diskusprolaps eller andre rygsygdomme 
1=ja, 2=nej, 3= ved ikke, 99=missing, 100= irrelevant 
 
(kan springes over uden at besvare) 

F206 Har du nogensinde haft migræne? 
Afhængig af F001  

1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
(kan springes over uden at besvare) 

F207 Har du nogensinde haft svær hovedpine ledsaget af kvalme? 
Afhængig af F001  

1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
(kan springes over uden at besvare) 

F208 Har du nogensinde haft synsforstyrrelser af 5-60 minutters varighed efterfulgt 
af hovedpine? 

Afhængig af F001  
1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
(kan springes over uden at besvare) 

F209 Har du nogensinde haft svær hovedpine ledsaget af lyd- og 
lysoverfølsomhed? 

Afhængig af F001  
1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
(kan springes over uden at besvare) 

F210 Ryger du? 
Afhængig af F001  

1. ja, dagligt ->F210_A-C 
2. ja, lejlighedsvis->F211 
3. nej, men jeg har tidligere røget->F211 
4. nej, jeg har aldrig røget->F213 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
Afhængig af F001 F210 
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F210_A Hvor mange cigaretter ryger du i gennemsnit om dagen? 
_______________indtast antal cigaretter, fx 15 
99=missing, 100= irrelevant 
 
Afhængig af F001 F210 
 
F210_B Hvor gammel var du, da du startede med at ryge dagligt? 
_______________indtast alder, fx 16 
99=missing, 100= irrelevant 
 
Afhængig af F001 F210 
 
F210_C I hvor mange år har du røget dagligt? 
_______________indtast antal, fx 25 
99=missing, 100= irrelevant 
 
(kan springes over uden at besvare) 

F211 Har du tidligere røget dagligt? 
Afhængig af F001 F210 

1. ja ->F211_A-B 
2. nej->F213 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
Afhængig af F001 F210 F211 
F211_A Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge dagligt? 
_______________indtast alder, fx 23 
99=missing, 100= irrelevant 
 
Afhængig af F001 F210 F211 
F211_B Hvornår holdt du op med at ryge dagligt? 
_______________indtast årstal, fx 2003 
99=missing, 100= irrelevant 
 
(kan springes over uden at besvare) 

F212 Hvad er det bedste gennemsnitlige mål for dit daglige tobaksforbrug i de har 
du har røget (fraset perioder hvor du var gravid eller ammede)? 

Afhængig af F001 F210 F211 
_______________indtast antal cigaretter, fx 15 
99=missing, 100= irrelevant 
 
 
F213 Hvad er din hårfarve? 
Afhængig af F001  

1. rød eller dødlig 
2. lys blond 
3. mørk blond 
4. brun 
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5. sort 
6. andet 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
 
F214 Hvilken beskrivelse af dit hårs naturlige form passer bedst? 
Afhængig af F001  

1. mange små krøller 
2. mange store krøller 
3. lidt krøllet 
4. lidt bølget 
5. helt glat 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
 
F215 Går din hårgrænse i panden ned i en tydelig spids? 
Afhængig af F001  

1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
F216 Har du kløft i hagen? 
Afhængig af F001  

1. ja 
2. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
F217 Kig på dine ører – er dine øreflipper frie eller tilvoksede? 
Afhængig af F001  

1. frie 
2. tilvoksede 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  
 

F218 Har du smilehuller? 
Afhængig af F001  

1. ja, i begge sider 
2. ja, i den ene side 
3. nej 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
F219 Hvilken finger er længst – din ringefinger eller din pegefinger? 
Afhængig af F001  
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1. ringefinger 
2. pegefinger 
3. de er lige lange 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
 
F220 Hvilken tå er længst – din storetå eller den ved siden af? 
Afhængig af F001  

1. storetå 
2. den anden tå 
3. de er lige lange 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
F221 Er du højrehåndet eller vestrehåndet? 
Afhængig af F001  

1. højrehåndet 
2. venstrehåndet 
3. bruger begge hænder næsten lige meget 
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  
 

F222 Hvilken fod bruger du til at sparke til med en bold? 
Afhængig af F001  

1. højre fod 
2. venstre fod 
3. bruger begge fødder næsten lige meget  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  
 

F223 Prøv at folde hænderne. Hvilken tommelfinger er øverst – den på højre hånd 
eller den på venstre hånd? 

Afhængig af F001  
1. højre hånds tommelfinger 
2. venstre hånds tommelfinger 
3. de er øverst på skift – næsten lige meget  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  
 

F224 Prøv at læg dine arme over kors. Hvvilken arm er overs - den højre eller den 
venstre arm? 

Afhængig af F001  
1. højre arm 
2. venstre arm 
3. de er øverst på skift – næsten lige meget  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  



74 
 

 
F225 Kan du rulle din tunge sammen som et rør, ligesom pigen på billedet? 
Afhængig af F001  

1. ja 
2. nej  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
F226 Har du små fine hår på det midterste led på dine fingre? 
Afhængig af F001  

1. ja 
2. nej  
99. ikke besvaret 
100. irrelevant  

 
F227 Hvis du har nogen kommentarer eller uddybende information, er du 

velkommen til at skrive dem her: 
 
______________________ 
99=missing 
 
 
 
 
 
 


