7-års opfølgning i BSMB

11. oktober 2012

Data fra 7-års opfølgningen i BSMB
Dataset: year7_samlet_dda;
Dette dokument beskriver den seneste udgave af datasættet fra 7-års opfølgningen i BSMB. Disse data er
indsamlet fra nov 2005 – maj 2011. De sidste data i 7-års opfølgningen er nu indsamlet, så dataindsamlingen
er komplet.
Første skema er udfyldt 26/4 2005
Sidste skema er udfyldt 24/2 2011
Data indsamlet i to versioner af spørgeskemaet. 1.4 og 1.5 – på web og papir
Spørgeskemaet i 7-års opfølgningen foreligger i to væsentlige versioner: Version 1.4 og version 1.5. For begge
versioner gælder det, at data er blevet indsamlet både via web og på papir. Year7_samlet_dda indeholder
besvarelser fra begge versioner.
Antallet af besvarelser fremgår af nedenstående tabel:
Dato

5/5 2011

1.4 web

1.4. papir(*)

1.5 web

1.5 papir(*)

6.093

10.992 (216)

27.278

12.919 (844)

17.085 (216)

40.197 (844)

Total

57.282 (1060)

* i parentes: heraf antal tvillinger
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Missing

Missing er omkodet efter reglerne fra Dansk dataarkiv, så de får værdierne:
Værdi

Betydning

Beskrivelse

9, 99, 999 osv.

uoplyst

Hvis der er missing, fordi respondenten har undladt at besvare
spørgsmål, som burde være besvaret

10, 100, 1000 osv.

irrelevant

Hvis der er missing, fordi respondenten ikke har fået spørgsmålet som
følge af et tidligere svar. F.eks ved spørgsmålet ”ryger du”. Svares ja
fås spørgsmål omkring rygningen. Svares nej springes spørgsmålene
over og er således irrelevante.

Antallet cifre i missing-værdien afhænger af variablens højeste værdier.
Hvis højeste værdi maximalt er 8, bliver uoplyst 9 og irrelevant 10.
Hvis højeste værdi maximalt er 98, bliver uoplyst 99 og irrelevant 100. osv.
2
Hvem har udfyldt skemaet – mor eller far?
Vær opmærksom på, at det både kan være moren eller faren, der har udfyldt skemaet. Derved kan svarene
vedrørende forældrene afhænge af, hvem der har svaret. F.eks. spørgsmålene om forældrenes fødselsvægt,
hvor der spørges: Z082ADU: hvad er din fødselsvægt? og Z082Aand: hvad er den anden biologiske forældres
fødselsvægt? Hold disse spørgsmål sammen med Z001: Er du [barns navns] biologiske mor?
3
SDQ variable
De oprindelige SDQ spørgsmål (Z070_01 - Z070_25) er ikke rekodet til SDQ værdier. Det betyder, at
"Passer ikke" altid har værdien 1, "Passer delvis" altid har værdien 2 og "Passer godt" altid har værdien 3.
Der er dannet et nyt sæt SDQ variable, hvor værdierne er rekodet til nedenstående værdier. De nye variable
kan bruges, hvis man ønsker at benytte Goodmans scoring-algorimer, © Goodman, 1999:
Passer

Passer

Passer

ikke

delvis

godt

Z070_01_sdq Er hensynsfuld og betænksom over for andre

0

1

2

Z070_02_sdq Er rastløs, ”overaktiv”, har svært ved at holde sig i ro i længere tid

0

1

2

Z070_03_sdq Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme

0

1

2

Z070_04_sdq Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter)

0

1

2

Z070_05_sdq Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig

0

1

2

Z070_06_sdq Er lidt af en enspænder, leger mest alene

0

1

2

Z070_07_sdq Gør for det meste, hvad der bliver sagt

2

1

0

Z070_08_sdq Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret

0

1

2

Z070_09_sdq Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas

0

1

2

Z070_10_sdq Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro

0

1

2

Z070_11_sdq Har mindst én god ven

2

1

0
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Z070_12_sdq Kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn

0

1

2

Z070_13_sdq Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd

0

1

2

Z070_14_sdq Er generelt vellidt af andre børn

2

1

0

Z070_15_sdq Er nem at distrahere, mister let koncentrationen

0

1

2

Z070_16_sdq Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv

0

1

2

Z070_17_sdq Er god mod mindre børn

0

1

2

Z070_18_sdq Lyver eller snyder ofte

0

1

2

Z070_19_sdq Bliver mobbet eller drillet af andre børn

0

1

2

Z070_20_sdq Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, børn, pædagoger, lærere)

0

1

2

Z070_21_sdq Tænker sig om før han handler

2

1

0

Z070_22_sdq Stjæler fra hjemmet, i daginstitutionen, skolen eller andre steder

0

1

2

Z070_23_sdq Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn

0

1

2

Z070_24_sdq Er bange for mange ting, er nem at skræmme

0

1

2

Z070_25_sdq Gør tingene færdig, er god til at koncentrere sig

2

1

0

4
Datovariable
Der er foretaget en større gennemgang af nedenstående datovariable, således at datoer med tydelige fejl er
rettet eller slettet.
I første omgang er datoerne kontrolleret automatisk iht. nedenstående kriterier. De datoer, der på den måde er
identificeret, er gennemgået og rettet/slettet som beskrevet nedenfor.
Bemærk! Der kan stadig være fejl på datoer. Hvis en fejl ikke kan fanges vha. de automatiske test, er fejlen
muligvis ikke opdaget.
I de tilfælde, hvor det ikke er tydeligt, hvad datoen skal være, er billedfilerne fra indscanningen af
papirskemaerne kontrolleret. Hvis datoen her er tydelig rettes den, ellers slettes den.
Hvis variablen er blevet rettet, har cor_[variabelnavn] værdien 1 og hvis variablen er blevet slettet, har
del_[variabelnavn] værdien 1.
De originale datovariable fra papirversionen ligger stadig i datasættet under navnet raw[variabelnavn].
Hvilke datovariable er kontrolleret?

Hvilke kriterier

Dato for højde (Z068Hdto)

 Datovariable skal have 7 eller 8 udfyldte pladser

Dato for Vægt (Z068Vdto)

(ddmmåååå)

Dato for Taljemål (Z069Tdto)

 Året (åååå) skal ligge mellem 1996 – 2010.

Datoer for Vacciner (Z019AD1– Z019AD7)

 Udfyldsdatoen skal ligge i tidsrummet fra skemaet er
afsendt fra BSMBs sekretariat til den dato skemaet er
registreret modtaget i udfyldt stand.
 De øvrige datoer skal ligge før modtagedatoen .
 Datoen skal ligge max 5 dage efter udfyldsdatoen
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Efter denne gennemgang er følgende antal datoer rettet:
Fejl rettet

Antal

Ud af

Pct

Udfyldsdato er erstattet med modtagelsesdato*

4101

57282

6.81

5

57282

0.01

Dato består kun af måned og år. Dag er sat til d. 15.

251

57282

0.44

Fejl på årstal er rettet (eks: 3003 er rettet til 2003 )

96

57282

0.17

Resterende fejl rettet linje for linje.

593

57282

1.03

Datoer rettet fra ddmmyy til ddmmyyyy

132

57282

0.23

Antal besvarelser i alt, hvor én eller flere datoer er rettet.**

5016

57282

8.76

Udfyldsdato er erstattet med taljedato (hvor modtagedato ikke eksisterer)

* I 3330 tilfælde, var udfyldsdatoen oprindeligt missing. I de resterende tilfælde lå udfyldsdato enten før
skemaet blev afsendt fra BSMBs sekretariat eller efter den dato, skemaet blev registreret modtaget
** NB: Der kan godt være flere rettelser på én besvarelse. Derfor er det samlede antal mindre end summen
af de enkelte fejltyper
4.1
Valg foretaget ved retning af datovariable
Følgende valg er foretaget i forbindelse med den manuelle retning af datoer med fejl:
4.1.1
Dato ligger senere end modtagedato:
Når de opgivne datoer for målt højde, vægt og taljemål ligger efter modtagedatoen ved BSMBs sekretariat og
de tre datoer er ens, antages det at alle tre mål er taget i forbindelse med at skemaet skulle udfyldes. Hvis
der derimod kun er højde og vægt, kan de være målt i forbindelse med sundhedstjek på et tidligere tidspunkt,
da det er ikke normalt at få målt taljemålet ved sundhedstjekket.
Derudover, hvis afsendelsesdato og modtagedato ikke ligger mere end ca. 3 måneder fra hinanden, erstattes
de tre enslydende måle-datoer med modtagedatoen.
Hvis der derimod er længere imellem afsendelsesdato og modtagedato eller der kun er højde og vægt, er
datoerne slettet fordi usikkerheden for at ramme forkert af datoen bliver for stor.

Eksempel:
Sendt

23. apr ’09

udfyldt

1. juli ’09

modtaget
6. juli ’09

Højde/vægt/taljemål
30. juli ’09

Beslutning

modtagedato bruges som dato for mål

4.1.2 Dato ligger senere end udfyldsdato
Hvis en dato ligger indenfor 5 dage efter udfyldsdatoen, medtages datoen uden videre. Da skemaet kan være
påbegyndt og målene eller vaccinen foretaget efterfølgende, antages det som sandsynligt.
Resterende datoer med større difference end 5 dage er gennemgået enkeltvis. Hvis den pågældende dato
ligger før en evt. modtagedato, medtages datoen.
I 49 tilfælde af papirversionen, er der ingen modtagedato. I webversionen er der ingen modtagerdato, men
kun en udfyldsdato, som er den dato, udfyldelsen af skemaet er påbegyndt. Hvis modtagedatoen således ikke
eksisterer, medtages den pågældende dato hvis den ligger indenfor en sandsynlig afstand i forhold til
udfyldsdato.
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Eksempel:
Sendt

udfyldt

26. okt ’09
18. maj ’07

27. okt ’09
19. maj ’07

Vaccinedato modtaget
7. nov ’09
15.juni ’07

Beslutning

28. nov ’09
.

Vaccinedato medtaget uden ændring
Vaccinedato medtaget uden ændring

Hvis højde- og vægt-datoerne ikke er logiske i forhold til sendt-, udfyldt- og modtaget-dato og taljemål er
missing eller adskiller sig fra datoerne, er de pågældende datoer slettet, hvis de som i nedenstående
eksempel ligger efter modtagedatoen.

Eksempel:
Sendt

taljemål

9. marts ’09

25. maj ’09

udfyldt

26. maj ’09

modtaget

Højde/vægt

29. maj ’09

Beslutning

16. sept ’09 Højde og vægt er slettet

4.1.3 Udfyldsdato mangler/er forkert
I 4101 tilfælde, hvor udfyldsdatoen mangler eller er forkert, er datoen erstattet med den dato, hvor skemaet er
kommet retur til BSMBs sekretariat i udfyldt stand. Denne dato vil i de fleste tilfælde ligge tæt på den reelle
udfyldsdato, da vi skønner at kvinderne som regel vil returnere skemaet så snart det er udfyldt.
4.1.4 Dele af dato mangler
I de tilfælde, hvor folk ikke kan huske den nøjagtige dato, har mange kun udfyldt måned og år. I de tilfælde
sættes dag til 15, så datovariablen kan dannes. Hvis kun året er anført, er datoen slettet.

Eksempel:
Højde/vægt

Beslutning

112004
42005
2005

Højde og vægt er sat til 15. nov ’04
Højde og vægt er sat til 15. apr ’05
Højde og vægt er slettet

4.1.5 Datoerne ligner hinanden
Hvis datoerne for højde, vægt og taljemål ligner hinanden, men kun f.eks. år adskiller sig, erstattes datoerne
med fejl med den af datoerne, som er sandsynlig set i forhold til modtagedatoen og udfyldsdatoen.

Eksempel:
Sendt

31.juli ’08

udfyldt

17. okt ’08

Højde/taljemål modtaget
17. okt ’08

28. okt ’08

vægt

17. okt ’09

Beslutning

Vægt har fået samme dato som højde

5
Målvariable
Der er foretaget en manuel gennemgang af alle de indskannede papirspørgeskemaer, hvor mål på højde,
vægt, talje og forældres fødselsvægt ligger i randområder. Alle indskannede papirspørgeskemaer er set efter i
følgende randområder:
Barns højde, vægt og talje:
 Højde (Z068H) er under 100 eller over 150 cm
 Vægt (Z068V) er under 14 eller over 45 kg
 Talje (Z069T) er under 45 eller over 82 cm
Forældres højde, vægt og talje:
 Højde du (Z081ADU) er under 150 eller over 190 cm
 Højde anden biologiske forældre (Z081AAND) er under 150 eller over 205 cm
 Vægt du (Z081BDU) er under 40 eller over 130 kg
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 Vægt anden biologiske forældre (Z081BAND) er under 45 eller over 140 kg
 Talje du (Z081CDU) er under 50 eller over 140 cm
 Talje anden biologiske forældre (Z081CAND) er under 55 eller over 140 cm
Forældres fødselsvægt:
 fødselsvægt du/anden biologiske forældre (Z082ADU/ Z082AAND) er under 1000 eller over 5500 gram
De eftersete målvariable er rettet efter følgende kriterier:
Målvariable

Kriterier

Barns højde, vægt og talje

 Værdier, som er indskannet forkert, er rettet til den
korrekte værdi.

(Z068H, Z068V og Z069T)

 En del værdier er usandsynlige, men indskannet korrekt,
som de er skrevet på papirskemaet, f.eks. en talje på 18
cm. Disse værdier er ikke ændret, da forskeren selv skal
vurdere, hvor grænsen for det usandsynlige ligger.
 Der er tilfælde, hvor tallet under indskanningen er tolket
forkert, så det er flyttet en decimal. I nogle tilfælde er både
det tolkede tal og det skrevne tal usandsynligt. Eksempler:
I et tilfælde er der ved talje skrevet 205 men tallet er
tolket som 20.5. Sammenholdt med en højde på 131 og
en vægt på 23,5 er ingen af værdierne sandsynlige. I et
andet tilfælde, er ved vægt skrevet 124 men tallet er tolket
som 12.4. Sammenholdt med en højde på 134 og en talje
på 60 er ingen af værdierne sandsynlige.
I de tilfælde rettes tallene både i variablen og i
rawvariablen til det skrevne og forskeren må som ovenfor
vurdere, hvilke værdier, der ikke er sandsynlige
 Hvor værdierne er tvetydige f.eks. pga. rettelser, er de
slettet.
Forældres højde, vægt og talje

 Værdier, som er indskannet forkert, er rettet til den

(Z081ADU, Z081AAND, Z081BDU, Z081BAND, Z081CDU
og Z081CAND)

korrekte værdi.
 Udvalgte værdier er usandsynlige, men indskannet korrekt,
som de er skrevet på papirskemaet. Disse værdier er ikke
ændret.
 Hvor værdierne er tvetydige, er de slettet.

Forældres fødselsvægt
(Z082ADU og Z082AAND)

 Værdier, som er indskannet forkert, er rettet til den
korrekte værdi.
 Enkelte værdier er usandsynlige, men indskannet korrekt,
som de er skrevet på papirskemaet. Disse værdier er ikke
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ændret.
 Hvor værdierne er tvetydige pga. rettelser, er de slettet.
 I nogle tilfælde er vægt tydeligt skrevet i kg i stedet for
gram. I de tilfælde, rettes værdien til gram. F.eks. rettes
3.1 til 3100

Efter denne gennemgang er følgende antal mål rettet:
Barns højde, vægt og talje – Z068H Z068V Z069T

Antal

Ud af

Pct

antal besvarelser gennemset

1148

57282

2.00

værdi rettet

808

57282

1.41

raw værdi rettet

10

57282

0.02

slettet

12

57282

0.02

Antal

Ud af

Pct

antal besvarelser gennemset

684

57282

1.19

værdi rettet

289

57282

0.50

12

57282

0.02

Forældres højde, vægt og talje – Z082ADU Z082AAND

Antal

Ud af

Pct

antal besvarelser gennemset

255

57282

0.56

værdi rettet

155

57282

0.27

8

57282

0.01

Forældres fødselsvægt – Z081ADU Z081BDU Z081CDU Z081AAND Z081BAND
Z081CAND

slettet

slettet

6
Forskelle på variable i de fire versioner
Der er enkelte variable, som er ændret, eller ikke eksisterer i 1.4. De fremgår af følgende tabel:
variabel\version
Z110_01- 09

1.5 web
x

1.5 papir
x

1.4 web
-

1.4 papir
-

Ny variabel i version 1.5
Kostvariable er ændret i version

Z111A, Z111B, Z111C,
Z111D, Z111I, Z111J,

Beskrivelse

x

x

x

Z111L, Z111M, Z111N

x

1.5
Værdier fra version 1.4 er rekodet
til version 1.5.
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variabel\version
Z111E, Z111F, Z111G,
Z111H, Z111K

1.5 web
x

11. oktober 2012

1.5 papir
x

1.4 web
-

1.4 papir
-

Beskrivelse
Ny variabel i version 1.5
Z009B Han spiser ”fast food” fra

Z111O

-

-

x

x

version 1.4 er udgået i version
1.5. Værdierne er overført til
variablen Z111O
Oprindelige kostvariable.

rawZ009A-J

-

-

x

x

1)

Z009A-J er i 1.5 erstattet med
Z111A-Z111M.
Z058 eksisterer ikke i 1.4 web.

x
Z058

x

x

(ingen
forekomster

Variablen er i 1.4 web dannet ud
x

af 2=nej)

fra Z055A_3, som i version 1.4
havde værdien skelen.
Der var derfor ikke mulighed for at
svare nej.

Z068HP

x

x

-

-

Ny variabel i version 1.5

Z068VP

x

x

-

-

Ny variabel i version 1.5
Z081grav eksisterer ikke i 1.4.

x
Z081grav

x

x

(ingen
forekomster

Variablen er i 1.4 web dannet ud
-

fra Z081tm.
Der var derfor ikke mulighed for at

af 2=nej)

svare nej.
Z081tm: bearbejdet terminsdato.
I 1.4 web findes variablen
terminsdato i stedet for Z081grav.
Mange har udfyldt en dato
tidligerere end udfyldsdatoen. Hvis

Z081tm

-

-

x

-

terminsdato ligger før denne dato,
er spørgsmålet misforstået og
derfor rekodet til missing.
Variablen bruges til at danne
Z081grav.
De originale data ligger i
rawZ081tmdu og rawZ081tman

rawZ081tmdu

-

-

x
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1.5 web
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1.5 papir

1.4 web

1.4 papir

Beskrivelse

rawZ081tman

-

-

x

-

Rådata. Terminsdato. Se Z081tm

Z112*

x

x

-

-

Ny variabel i version 1.5

Z113*

x

x

-

-

Ny variabel i version 1.5

Kostvariable Z111A-Z111M og Z009A- Z009J.
I version 1.5 er kostvariablene ændret markant i forhold til version 1.4. Personer, der har svaret i version 1.4,
har ikke haft det samme antal svarmuligheder da inddelingen i version 1.5 er mere detaljeret.
Derfor blev der oprettet nye variable Z111A-Z111M i version 1.5, som erstattede de oprindelige kostvariable
Z009A- Z009J, der var i version 1.4. Værdierne fra Z009A-J er rekodet og ført over i variablene Z111AZ111M, så de matcher med de nye variable, men to nye værdier 10 og 11 er tilføjet, som svarer til den
oprindelige top og bund i version 1.4. De oprindelige variable Z009A-J er slettet, men de oprindelige værdier
er gemt i variablene rawZ009A-J.
Værdierne er rekodet som følgende:
1)

Version 1.4

Version 1.5

(rawZ009A- rawZ009J)

(Z111A-Z111M)
1=

Rekodning fra 1.4 til 1.5

4 el flere gange/dag

Samlet datasæt

1 = 4 el flere gange/dag

2 = 2-3 gange/dag

2 = 2-3 gange gange/dag

1 = 6 el. fl. gange/uge

3 = 6-7 gange/uge

1 →10 (6 el. fl. gange/uge)

3 = 6-7 gange/uge

2 = 4-5 gange/uge

4 = 4-5 gange/uge

2 →4

(4-5 gange/uge)

4 = 4-5 gange/uge

3 = 2-3 gange/uge

5 = 2-3 gange/uge

3 →5

(2-3 gange/uge)

5 = 2-3 gange/uge

4 = ca. 1 gang/uge

6 = 1 gang/uge

4 →6

(1 gang/uge)

6 = 1 gang/uge

5 = Sjældnere el. aldrig

7 = 2-3 gange/måned

5 →11

(sjældnere el.

7 = 2-3 gange/ måned

aldrig)

8 = 1 el. færre gange/md

8 = 1 el. færre gange/md
9 = aldrig.

9 = aldrig.
10 = 6 eller flere gange/uge
(kun 1.4)
11 = sjældnere end 1 gang/uge
eller aldrig (kun 1.4)

7
Nye variable i year7_samlet_dda
Følgende variable er nye og dermed ikke beskrevet i den eksisterende kodebog.
Variabel

Beskrivelse

rawZ009A-J

Oprindelige kostvariable.
Z009A-J er i version 1.5 erstattet med Z111A-Z111M.
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Z081tm: bearbejdet terminsdato.
I version 1.4 web findes variablen terminsdato i stedet for Z081grav. Mange har udfyldt en dato
tidligere end udfyldsdatoen. Hvis terminsdato ligger før denne dato, er spørgsmålet misforstået og
derfor rekodet til missing.
Variablen bruges til at danne Z081grav.
De originale data ligger i rawZ081tmdu og rawZ081tman

rawZ081tmdu

Rådata. Terminsdato. Se Z081tm

rawZ081tman

Rådata. Terminsdato. Se Z081tm

rawudfyldto

Oprindelige datovariable som de er indskannet fra papirspørgeskemaet eller indtastet i

rawZ019AD1-7
rawZ068HDTO

webspørgeskemaet på internettet.
Datoerne ligger som en tekststreng i dansk datoformat som de er indtastet, dvs dag måned år.
Feks. 9102008 og 19102008.

rawZ068VDTO
rawZ069TDTO
rawZ068H
rawZ068V

Oprindelige målevariable, som de er indskannet fra papirspørgeskemaet eller indtastet i
webspørgeskemaet på internettet.

rawZ069T
rawZ081ADUrawZ081CAND
rawZ082ADU
rawZ082AAND
cor_udfyldto

Variablen cor_[variabelnavn] angiver at en variabel er rettet, hvis den har værdien 1

cor_Z019AD1-7
cor_Z068HDTO
cor_Z068VDTO
cor_Z069TDTO
cor_Z068H
cor_Z068V
cor_Z069T
cor_Z081ADUcor_Z081CAND
cor_Z082ADU
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cor_Z082AAND
del_udfyldto

Variablen del_[variabelnavn] angiver at en variabel er slettet, hvis den har værdien 1

del_Z019AD1-7
del_Z068HDTO
del_Z068VDTO
del_Z069TDTO
del_Z068H
del_Z068V
del_Z069T
del_Z081ADUdel_Z081CAND
del_Z082ADU
del_Z082AAND

8

Fejl på besvarelser

Når der er spring i spørgeskemaet, f.eks hvis man ved spørgsmålet ”ryger du” svarer nej, skal man springe nogle af de
efterfølgende spørgsmål over, fordi de er irrelevante. ”Ryger du” er det filtrerende spørgsmål. Ved besvarelse af filtrerende
spørgsmål, kan der være to typer at fejl: Fejltype 1 og fejltype 2:
Fejltype 1 opstår, hvis respondenten har svaret nej til det filtrerende spørgsmål, men alligevel har udfyldt de efterfølgende
spørgsmål.
Fejltype 2 opstår, hvis respondenten har undladt at udfylde det filtrerende spørgsmål, men alligevel har udfyldt de
efterfølgende spørgsmål.
I det følgende er beskrevet de variable, hvor der er mere end 100 filterfejl af henholdsvis type 1 eller type 2. Ofte ligger
fejlene i papirbesvarelserne, da der er lagt automatiske spring ind i webspørgeskemaet. I mange tilfælde, hvor
respondenten ikke er sprunget videre til det næste relevante spørgsmål har respondenten svaret nej til de spørgsmål, der
ikke burde være besvaret. I de tilfælde er det reelle antal filterfejl færre. Hvor mange reelle filterfejl, der er, står i
beskrivelsen.
Filtrerende variabel
Z002: Har din søn/datter
boet sammen med både sin
mor og far siden fødslen?

Spørgsmål
Z002A: Hvor har han/hun
boet mest?

Antal fejl

Antal fejl

type 1

type 2

177

59
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Beskrivelse
Kun fejl i papirbesvarelser.
Hos sin mor: 51
Hos sin far: 4
Hos sin mor og ny samlever: 11
Hos sin far og ny samlever: 3
Lige meget hos begge forældre:
63
Hos beskikket Værge/
plejeforældre 7
andet:38
Reelle filterfejl: 177

7-års opfølgning i BSMB
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Z002A: Hvor har han/hun
boet mest?

Z002AA: Hvor har han/hun
boet mest? Tekst

227

61

Z004_8: Blev/bliver din
søn/datter passet i nogle af
følgende
pasningsordninger? Andet sted:

Z004A: Blev/bliver din
søn/datter passet i nogle af
følgende
pasningsordninger? Tekst

0

243

Z004_9: Blev/bliver din
søn/datter passet i nogle af
følgende
pasningsordninger? - Nej,
min søn/datter har aldrig
været i pasningsordning

Z005AAR: Hvor gammel
var din søn/datter, da
han/hun først startede i en
pasningsordning? - År

42

53167

Z004_9: Blev/bliver din
søn/datter passet i nogle af
følgende
pasningsordninger? - Nej,
min søn/datter har aldrig
været i pasningsordning

Z005MND: Hvor gammel
var din søn/datter, da
han/hun først startede i en
pasningsordning? –
Måneder

38

53721

Z008: Er din søn/datter
begyndt i skole?

Z008BH: Han/hun startede
i børnehaveklasse i ...

101

14

Z010A_11: Hvilke fødevarer
drejer det sig om? - Andet

Z010AA Hvilke fødevarer
drejer det sig om? Tekst

0

123

Z011: Har han/hun taget
vitaminpiller det sidste år?

Z011A_2: Hvad hedder
pillerne? - Livol MultiTotal
til børn
Z011A_5: Hvad hedder
pillerne? - Multi-tabs

109

3

144

1

Kun fejl i papirbesvarelser.

0

745

Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.

Z011: Har han/hun taget
vitaminpiller det sidste år?
Z011A_9: Hvad hedder
pillerne? - Andet

Z011AA: Hvad hedder
pillerne? Tekst
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Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
I nogle tilfælde virker
kommentarerne som
supplerende oplysninger. I andre
tilfælde har de ændret
familiestruktur undervejs, så eet
svar ikke var muligt.
Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Der mangler blot at blive sat
kryds i Z004_8

Både i papir- og webbesvarelser.
Det store antal filterfejl type 2
er ikke fejl. Hvis man ikke
sætter kryds i "Zoo4_9 Har
aldrig været i pasningsordning",
skal spørsgsmålene Z005aar og
Z005mnd netop besvares.
som ovenfor

Kun fejl i papirbesvarelser.
2002: 0
2003: 1
2004: 3
2005: 9
2006: 12
2007: 5
2008: 8
2009: 15
Sprunget bhv kl over: 7
Ikke startet endnu: 41
Reelle filterfejl: 60

Tekstfelt.
Fejltype 2: I nogen tilfælde er
det blot supplerende
oplysninger. I andre tilfælde er
der blot glemt at sætte kryds i
Z011.
Kun fejl i papirbesvarelser.

7-års opfølgning i BSMB
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Z012A_03: Hvad hedder
kosttilskuddet? - Andet

Z012AA: Hvad hedder
kosttilskuddet? Tekst

0

1011

Z017A3: Hvad skyldes
hans/hendes dårligere
helbred? - Andet

Z017AA: Hvad skyldes
hans/hendes dårligere
helbred? Tekst

0

172

Z019A_7: Hvilke andre
vaccinationer drejer det sig
om? - Andet

Z019AA: Hvilke andre
vaccinationer drejer det sig
om? Tekst

0

143

Z019A_1: Hvilke andre
vaccinationer drejer det sig
om? - Smitsom
leverbetændelse, Hepatitis
A - Havrix
Z019A_7: Hvilke andre
vaccinationer drejer det sig
om? - Andet

Z019AD1: dato, vacc.
Hepatit A - Havrix

0

126

Z019AD7: dato, vacc.
andet

0

142

Z023: Havde din
søn/datter som lille
nogensinde anfald af
feberkramper?

Z024: Hvor mange anfald
af feberkramper har din
søn/datter haft ialt?

118

2

Z027: Er der nogensinde
en læge, der har sagt, at
din søn har epilepsi?

Z030: Har din søn
nogensinde fået medicin
mod Epilepsi?

3290

390

Z035: Har din søn/datter
nogensinde haft kløende
hududslæt som kom og gik
i mindst en 6 måneders
periode?

Z036: Har din søn/datter
på noget tidspunkt haft
dette kløende hududslæt
indenfor de sidste 12
måneder?

4971

65
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Der er blot glemt at sætte kryds
i andet. I nogle tilfælde, er det
dog kun supplerende
oplysninger.
Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Der er blot glemt at sætte kryds
i andet.
Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Der er i de fleste tilfælde blot
glemt at sætte kryds i andet.
Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Der er i de fleste tilfælde glemt
at sætte kryds i andet. Enkelte
tilfælde er supplerende
oplysninger.
Datofelt.
Fejl både i papir- og
webbesvarelser.
Kryds er glemt, men dato er
udfyldt,
Dato.
Fejl både i papir- og
webbesvarelser.
Kryds er glemt, men dato er
udfyldt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
1: 30
2-5: 3
6 eller flere: 11
Ved ikke: 67
Reelle filterfejl: 44
Kun fejl i papirbesvarelser.
Ja: 5
Nej og ved ikke: 3285
Reelle filterfejl: 5

Kun fejl i papirbesvarelser.
Ja: 320
Nej: 4651
I de 320 tilfælde, hvor der er
svaret ja, kan det være fordi de
har haft kløende udslet, men
ikke i en 6 måneders periode.
Reelle filterfejl: 320

7-års opfølgning i BSMB
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nogensinde haft kløende
hududslæt som kom og gik
i mindst en 6 måneders
periode?
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Z037: Har det kløende
hududslæt nogensinde vist
sig følgende steder: i
albuebøjningerne, i
knæhaserne, foran på
anklerne, på bagsiden af
lårene, på halsen, rundt om
øjnene eller ørerne?

2065

40

Z037: Har det kløende
hududslæt nogensinde vist
sig følgende steder: i
albuebøjningerne, i
knæhaserne, foran på
anklerne, på bagsiden af
lårene, på halsen, rundt om
øjnene eller ørerne?

2441

56

Z038: Hvor gammel var din
søn/datter, da han/hun fik
udslættet første gang?

483

37

Kun fejl i papirbesvarelser.
Reelle filterfejl 483

Z038: Hvor gammel var din
søn/datter, da han/hun fik
udslættet første gang?

895

35

Kun fejl i papirbesvarelser.
Reelle filterfejl 895

Z039: Er udslættet på
noget tidspunkt forsvundet
helt indenfor de sidste 12
måneder?

519

37

Kun fejl i papirbesvarelser.
Ja: 429,
nej: 90
Reelle filterfejl: 519

Z039: Er udslættet på
noget tidspunkt forsvundet
helt indenfor de sidste 12
måneder?

900

33

Kun fejl i papirbesvarelser.
ja: 812
nej: 88
Reelle filterfejl: 900

Z035: Har din søn/datter
nogensinde haft kløende
hududslæt som kom og gik
i mindst en 6 måneders
periode?

Z040: Hvor ofte har din
søn/datters søvn været
forstyrret pga. udslættet
indenfor de sidste 12
måneder?

832

41

Kun fejl i papirbesvarelser.

1165

92

Kun fejl i papirbesvarelser.

Z043: Har din søn/datter
nogensinde haft hvæsende
eller pibende vejrtrækning?

Z044: Har din søn/datter
haft hvæsende eller
pibende vejrtrækning
indenfor de sidste 12
måneder?

3759

61

Kun fejl i papirbesvarelser.
ja: 9,
nej: 3750
Reelle filterfejl: 9

Z036: Har din søn/datter
på noget tidspunkt haft
dette kløende hududslæt
indenfor de sidste 12
måneder?

Z035: Har din søn/datter
nogensinde haft kløende
hududslæt som kom og gik
i mindst en 6 måneders
periode?
Z036: Har din søn/datter
på noget tidspunkt haft
dette kløende hududslæt
indenfor de sidste 12
måneder?
Z035: Har din søn/datter
nogensinde haft kløende
hududslæt som kom og gik
i mindst en 6 måneders
periode?
Z036: Har din søn/datter
på noget tidspunkt haft
dette kløende hududslæt
indenfor de sidste 12
måneder?

Z036: Har din søn/datter
på noget tidspunkt haft
dette kløende hududslæt
indenfor de sidste 12
måneder?

Z040: Hvor ofte har din
søn/datters søvn været
forstyrret pga. udslættet
indenfor de sidste 12
måneder?
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Kun fejl i papirbesvarelser.
Ja: 277
Nej: 1788
I de 277 tilfælde, hvor der er
svaret ja, kan det være fordi de
har haft kløende udslet, men
ikke i en 6 måneders periode.
Reelle filterfejl: 277
Kun fejl i papirbesvarelser.
Ja: 645
Nej: 1796
Reelle filterfejl: 645

7-års opfølgning i BSMB

Z043: Har din søn/datter
nogensinde haft hvæsende
eller pibende vejrtrækning?

Z044: Har din søn/datter
haft hvæsende eller
pibende vejrtrækning
indenfor de sidste 12
måneder?
Z043: Har din søn/datter
nogensinde haft hvæsende
eller pibende vejrtrækning?

Z044: Har din søn/datter
haft hvæsende eller
pibende vejrtrækning
indenfor de sidste 12
måneder?
Z043: Har din søn/datter
nogensinde haft hvæsende
eller pibende vejrtrækning?

Z044: Har din søn/datter
haft hvæsende eller
pibende vejrtrækning
indenfor de sidste 12
måneder?

Z051: Er der nogensinde
en læge, der har sagt, at
din søn/datter har astma?
Z051: Er der nogensinde
en læge, der har sagt, at
din søn/datter har astma?
Z052: Har din søn/datter
fået medicin mod astma
indenfor de sidste 12
måneder?

11. oktober 2012

Z045: I hvor mange
perioder indenfor de sidste
12 måneder har din
søn/datters vejrtrækning
lydt pibende eller
hvæsende?
Z045: I hvor mange
perioder indenfor de sidste
12 måneder har din
søn/datters vejrtrækning
lydt pibende eller
hvæsende?
Z046: Hvor ofte har din
søn/datters søvn været
forstyrret pga. pibende eller
hvæsende vejrtrækning
indenfor de sidste 12
måneder?
Z046: Hvor ofte har din
søn/datters søvn været
forstyrret pga. pibende eller
hvæsende vejrtrækning
indenfor de sidste 12
måneder?

1658

24

Kun fejl i papirbesvarelser.
Ingen: 1646,
1 til 3 perioder: 12.
Reelle filterfejl: 12

3397

64

1620

25

Kun fejl i papirbesvarelser.
Ingen: 3331,
1 til 3 perioder: 61,
4-12 perioder: 4,
13 eller flere perioder: 1
Reelle filterfejl: 66
Kun fejl i papirbesvarelser.
Aldrig: 1609
Mindre end 1 nat pr. uge: 10
1 eller flere nætter pr. uge: 1
Reelle filterfejl: 11

3260

91

Kun fejl i papirbesvarelser.
Aldrig: 3182
Mindre end 1 nat pr. uge: 65
1 eller flere nætter pr. uge: 13
Reelle filterfejl: 78

1295

21

Kun fejl i papirbesvarelser.
ja: 4,
nej: 1291
Reelle filterfejl: 4

2854

84

Kun fejl i papirbesvarelser.
ja: 12,
nej: 2842
Reelle filterfejl: 12

Z052: Har din søn/datter
fået medicin mod astma
indenfor de sidste 12
måneder?
Z052A_1: Hvilken medicin?
- Bricanyl

7681

46

116

13

Kun fejl i papirbesvarelser.
ja: 176,
nej: 7471
Reelle filterfejl: 176
Kun fejl i papirbesvarelser.
Reelle filterfejl: 116

Z052A_1: Hvilken medicin?
- Bricanyl

162

25

Z047: Har den pibende
eller hvæsende vejrtrækning
været så slem, at din
søn/datter kun har kunnet
sige et eller to ord mellem
hver vejrtrækning indenfor
de sidste 12 måneder?
Z047: Har den pibende
eller hvæsende vejrtrækning
været så slem, at din
søn/datter kun har kunnet
sige et eller to ord mellem
hver vejrtrækning indenfor
de sidste 12 måneder?
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Kun fejl i papirbesvarelser.
Reelle filterfejl: 162

7-års opfølgning i BSMB

11. oktober 2012

Z052: Har din søn/datter
fået medicin mod astma
indenfor de sidste 12
måneder?
Z052A_8: Hvilken medicin?
- Anden astmamedicin

Z052A_3: Hvilken medicin?
- Spirocort

116

14

Kun fejl i papirbesvarelser.
Reelle filterfejl: 116

Z052AA: Hvilken medicin?
Tekst

0

161

Z054: Er din søn/datters
syn normalt på begge øjne?

Z055: Kender du grunden
til, at hans/hendes syn
ikke er normalt?

253

17

Z055A_6: Hvad er grunden
til, at hans/hendes syn
ikke er normalt? - Andet,
beskriv:

Z055AA: Hvad er grunden
til, at hans/hendes syn
ikke er normalt? Tekst

0

173

Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
I de fleste tilfælde, er krydset
blot glemt. I enkelte tilfælde er
det supplerende oplysninger
Kun fejl i papirbesvarelser.
Ja: 13
Nej: 240
Reelle filterfejl: 13

Z054: Er din søn/datters
syn normalt på begge øjne?

Z056: Bruger han/hun
briller/kontaktlinser?

3706

26

Z058: Har din søn/datter
nogensinde lidt af skelen?

Z059: Er han/hun blevet
behandlet for sin skelen?

4869

120

Z061: Har din søn/datter
varigt nedsat hørelse?
Nej:181
Ved ikke: 37
Z061: Har din søn/datter
varigt nedsat hørelse?

Z062_2: Er han/hun blevet
behandlet for
hørenedsættelsen? - Ja,
anden behandling
Z062A: Er han/hun blevet
behandlet for
hørenedsættelsen? Tekst

218

11

199

12

Z061: Har din søn/datter
varigt nedsat hørelse?

Z062_3: Er han/hun blevet
behandlet for
hørenedsættelsen? - Nej

4124

45

Z067: Har din søn/datter
et handicap/en kronisk
sygdom?
2: nej
3: ved ikke
4: ønsker ikke at svare

Z067AA: Hvilke? Tekst

119

19
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Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Der er blot glemt at sætte kryds
i andet. I enkelte tilfælde er det
supplerende oplysninger.
Kun fejl i papirbesvarelser.
ja: 9,
nej: 3697
Reelle filterfejl: 9
Kun fejl i papirbesvarelser.
ja: 5,
nej: 4853
ved ikke: 11
Reelle filterfejl: 14

Kun fejl i papirbesvarelser.
Reelle filterfejl: 218

Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Der er enten svaret nej, eller
ved ikke til om barnet har varigt
nedsat hørelse. I langt de fleste
tilfælde er der i tekstfeltet
skrevet dræn.

Kun fejl i papirbesvarelser.
Hvis der er svaret nej i Z061,
skal Z062_3 ikke være
besvaret
Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Der er forekomster af nej og
ved ikke. Måske har folk været i
tvivl om hvad der går under
kronisk sygdom. En del af
tilfældene burde have været sat
kryds i ja.
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Z067A_6: Hvilke? - Andet

Z067AA: Hvilke? Tekst

0

436

Z068H: Barns højde - cm

Z068HP: Hvem har målt
din søn/datters højde?

0

199

Z068V: Barns vægt - kg

Z068VDTO: Måledato vægt - barn

0

161

Z068V: Barns vægt - kg

Z068VP: Hvem har målt
din søn/datters vægt?

0

246

Z068T: Barns taljemål - cm

Z069TDTO: Måledato taljemål - barn

0

220

Z071: Samlet, mener du
din søn/datter har
vanskeligheder på et eller
flere af følgende områder:
Det følelsesmæssige
område, koncentration,
adfærd, samspil med andre
mennesker?

Z073: Er barnet ulykkelig
eller ked af disse
vanskeligheder?

146

12

Z074_1: Derhjemme?

146

14

Kun fejl i papirbesvarelser.
slet ikke: 105
kun lidt: 36
Ret meget: 4
Virkelig meget: 1
Reelle filterfejl: 41

Z071: Samlet, mener du
din søn/datter har
vanskeligheder på et eller
flere af følgende områder:
Det følelsesmæssige
område, koncentration,
adfærd, samspil med andre
mennesker?

Z074_2: I barnets forhold
til venner?

133

12

Kun fejl i papirbesvarelser.
slet ikke: 96
kun lidt: 34
Ret meget: 3
Virkelig meget: 0
Reelle filterfejl: 37

Z071: Samlet, mener du
din søn/datter har
vanskeligheder på et eller
flere af følgende områder:
Det følelsesmæssige
område, koncentration,
adfærd, samspil med andre
mennesker?
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Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
I de fleste tilfælde, er der glemt
at sætte kryds i Andet.
Kun fejl i papirbesvarelser.
Sundhedsplejerske/skolelæge/e
gen læge: 125
Anden person: 74
Kun fejl i papirbesvarelser.
Reelle filterfejl: 199
Datofelt
Kun fejl i papirbesvarelser.
Vægtdato er skrevet, men ingen
vægt er anført
Reelle filterfejl: 161
Kun fejl i papirbesvarelser.
Sundhedsplejerske/skolelæge/e
gen læge: 129
Anden person: 117
Reelle filterfejl: 199
Datofelt
Kun fejl i papirbesvarelser.
Taljedato er skrevet, men ingen
taljemål er anført
Reelle filterfejl: 220
Kun fejl i papirbesvarelser.
slet ikke: 84
kun lidt: 32
Ret meget: 27
Virkelig meget: 3
Reelle filterfejl: 62

7-års opfølgning i BSMB

11. oktober 2012

Z071: Samlet, mener du
din søn/datter har
vanskeligheder på et eller
flere af følgende områder:
Det følelsesmæssige
område, koncentration,
adfærd, samspil med andre
mennesker?

Z074_3: Med hensyn til
indlæring i skolen?

133

12

Kun fejl i papirbesvarelser.
slet ikke: 107
kun lidt: 21
Ret meget: 5
Virkelig meget: 0
Reelle filterfejl:

Z074_4: I forbindelse med
fritidsaktiviteter?

134

12

Kun fejl i papirbesvarelser.
slet ikke: 113
kun lidt: 21
Ret meget: 0
Virkelig meget: 0
Reelle filterfejl: 21

Z071: Samlet, mener du
din søn/datter har
vanskeligheder på et eller
flere af følgende områder:
Det følelsesmæssige
område, koncentration,
adfærd, samspil med andre
mennesker?
Z089: Har du siden fødslen
haft psykiske lidelser eller
dårlige nerver?

Z075: Er disse
vanskeligheder en
belastning for dig eller
familien som helhed?

153

12

Kun fejl i papirbesvarelser.
slet ikke: 118
kun lidt: 33
Ret meget: 1
Virkelig meget: 1
Reelle filterfejl: 35

Z090: Har du haft kontakt
til læge eller psykolog i den
anledning?

4233

27

Z089: Har du siden fødslen
haft psykiske lidelser eller
dårlige nerver?

Z091: Har du siden fødslen
været indlagt for lidelsen?

3541

31

Z092_15: Hvad var den
nærmere betegnelse for
lidelsen? - Andet:

Z092A: Hvad var den
nærmere betegnelse for
lidelsen? Tekst

0

296

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Værdier ved ja:
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100): 2
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100): 424
(For 5-9 år siden)
(For mere end 10 år siden)

Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?

11346

40

Ja: 154
nej: 4019
ved ikke: 12
ønsker ikke at svare: 48
Reelle filterfejl: 154
Ja: 25
nej: 3484
ved ikke: 8
ønsker ikke at svare: 24
Reelle filterfejl: 25
Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser.
I de fleste tilfælde er der blot
glemt at sætte kryds i andet.

Z071: Samlet, mener du
din søn/datter har
vanskeligheder på et eller
flere af følgende områder:
Det følelsesmæssige
område, koncentration,
adfærd, samspil med andre
mennesker?
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Papir samt webversion 1.4
Ja: 426
nej: 10723
ved ikke: 197
Reelle filterfejl: 428
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

7-års opfølgning i BSMB

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100): 60
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100):1382
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden
Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100): 2
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100): 173
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100): 2
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100): 188
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden
Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100): 2
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100): 224
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden

Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?
nej: 101
ved ikke: 6

11. oktober 2012

Z095_1: I hvilke
graviditetsperioder brugte
du mobiltelefonen? - Ved
ikke

1442

11

Z095_1 (ved ikke) burde blot
ikke have været besvaret
Reelle filterfejl: 0
Papir samt webversion 1.4
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Z095_1: I hvilke
graviditetsperioder brugte
du mobiltelefonen? - Ved
ikke

2094

10

Z095_2: I hvilke
graviditetsperioder brugte
du mobiltelefonen? - 1. til
3. måned

175

9

Z095_1 (ved ikke) burde blot
ikke have været besvaret
Reelle filterfejl: 0
Papir samt webversion 1.4
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Z095_3: I hvilke
graviditetsperioder brugte
du mobiltelefonen? - 4. til
6. måned

190

9

Papir samt webversion 1.4
Reelle filterfejl: 190
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Z095_4: I hvilke
graviditetsperioder brugte
du mobiltelefonen? - 7.
måned - fødslen

226

11

Papir samt webversion 1.4
Reelle filterfejl: 226
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Z095_4: I hvilke
graviditetsperioder brugte
du mobiltelefonen? - 7.
måned - fødslen

107

18

Papir samt webversion 1.4
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet
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Papir samt webversion 1.4
Reelle filterfejl: 175
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

7-års opfølgning i BSMB

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?

11. oktober 2012

Z096: Hvor mange gange
dagligt talte du i mobil
telefon - i gennemsnitmens du var gravid?
(SMS'er og andet som ikke
omfatter tale tælles ikke
med)

1005

23

Papir samt webversion 1.4
0-1 gange: 697
2-3 gange: 101
4-6 gange: 25
7 eller flere gange pr. dag: 12
Ved ikke: 170
Reelle filterfejl: 138
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Z096: Hvor mange gange
dagligt talte du i mobil
telefon - i gennemsnitmens du var gravid?
(SMS'er og andet som ikke
omfatter tale tælles ikke
med)

1072

30

Z097: Hvor bar du normalt
din mobiltelefon, mens du
var gravid?

657

24

Kun fejl i papirbesvarelser.
0-1 gange: 707
2-3 gange: 37
4-6 gange: 10
7 eller flere gange pr. dag: 5
Ved ikke: 313
Reelle filterfejl: 52

Z097: Hvor bar du normalt
din mobiltelefon, mens du
var gravid?

643

32

Z097A: Hvor bar du
normalt din mobiltelefon,
mens du var gravid? Tekst

254

4

Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?

Z097A: Hvor bar du
normalt din mobiltelefon,
mens du var gravid? Tekst

294

3

Z097: Hvor bar du normalt
din mobiltelefon, mens du
var gravid?

Z097A: Hvor bar du
normalt din mobiltelefon,
mens du var gravid? Tekst

105

195

Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100): 25
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100): 980
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden
Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?
nej: 796
ved ikke: 276

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100): 6
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100): 651
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden
Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?
nej: 431
ved ikke: 212
Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
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Papir samt webversion 1.4
I en bukselomme: 25
I en kjolelomme: 17
I min taske: 427
Andet:188
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Kun fejl i papirbesvarelser.
I en bukselomme: 22
I en kjolelomme: 17
I min taske: 396
Andet: 208
Tekstfelt.
Papir samt webversion 1.4
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser
I mange tilfælde, står der
"havde ingen" eller lignende
Tekstfelt.
Kun fejl i papirbesvarelser
I mange tilfælde, skulle krydset
have været sat i andet.

7-års opfølgning i BSMB

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100):
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100):
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden
Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?

Z093: Hvornår begyndte du
at bruge en mobiltelefon?
Har aldrig brugt
mobiltelefon (spring til
Z100):
For mindre end 5 år siden
(spring til Z100):
For 5-9 år siden
For mere end 10 år siden
Z094: Talte du i
mobiltelefon, da du ventede
din søn/datter?

Z101_3: Er jeres
hjemmetelefon... - ... en
kabelfri (ledningsfri) telefon

11. oktober 2012

Z098: Var mobiltelefonen
tændt, når du havde den
på dig?

2438

28

Papir samt webversion 1.4
ja, hele tiden: 555
ja, 50 - 99% af tiden: 487
ja, men mindre end 50% af
tiden: 383
nej, aldrig eller næsten aldrig:
1103
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Z098: Var mobiltelefonen
tændt, når du havde den
på dig?

2902

49

Z099: Havde du håndfrit
udstyr til din mobiltelefon?

2515

30

Kun fejl i papirbesvarelser.
ja, hele tiden: 618
ja, 50 - 99% af tiden: 615
ja, men mindre end 50% af
tiden: 429
nej, aldrig eller næsten aldrig:
1250

Z099: Havde du håndfrit
udstyr til din mobiltelefon?

3003

60

Z102: Bruger din
søn/datter den kabelfri
telefon mere end 1 time per
dag?

0

5134

Papir samt webversion 1.4
ja, men brugt det sjældent: 204
ja, og brugte det ofte: 122
nej: 2189
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet
Reelle filterfejl: 326

Kun fejl i papirbesvarelser.
ja, men brugt det sjældent: 247
ja, og brugte det ofte: 132
nej: 2624
Reelle filterfejl: 379
Papir samt webversion 1.4
Ja: 32
nej: 5072
Ved ikke: 30
Reelle filterfejl: 32
Tyder på fejl i spring ved den
første udgave af webskemaet

Hvis du finder fejl eller uoverensstemmelser på variable vil vi sætte stor pris på, at få en tilbagemelding, da
det vil hjælpe i valideringsarbejdet.
Tilbagemelding kan sendes til Lone Fredslund: lf@folkesundhed.au.dk.

Side 21 af 21

