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Grundlæggende variable i BSIG
Generelle variable:
Beskrivelse

Interview1

Interview2

Interview3

Interview4

id / løbenummer

lobnr

lobnr

lbnr

lbnr

graviditetsnummer (ud af de
graviditeter, hvor moderen har
deltaget – ikke totalt set)

gravnr

gravnr

gravnr

gravnr

versionsnummer

aversion

bversion

version

dversion

interviewer (mangler i interview 3 og
4)

aintroa

intervie

-

-

information om, hvorvidt person
stadig er gravid

aintrob

bstadgra

-

-

Vedrørende nøglefilen gælder følgende:
Lbgravff er barnets ID i BSMB
Nøglen består af 9 cifre og kan opdeles i lbnr | gravnr | flerfold | flernr
Lbnr (ciffer 1-6):
gravnr (ciffer 7):
flerfold (ciffer 8):
flernr (ciffer 9):

Identifikation af moderen.
Identifikation af graviditet i BSMB (man kan deltage flere gange).
Antallet af børn (enkeltfødsel=1, tvillinger=2, trillinger =3).
Nummer, som identificerer barnet ved flerfoldsfødsler (tvilling 1
=1, tvilling 2 =2)

Eksempel: Hvis f.eks. en person med løbenummeret 100010 har deltaget to gange og født et
barn ved første graviditet og tvillinger ved anden graviditet, vil lbgravff0 blive som følger:
Første graviditet, enkeltfødsel, første barn:
Anden graviditet, tvillinger, første barn:
Anden graviditet, tvillinger, andet barn:
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100010 | 1 | 1 | 1 = 100010 111
100010 | 2 | 2 | 1 = 100010 221
100010 | 2 | 2 | 2 = 100010 222
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Koder for Outcom_f:
Værdi

Label

1

Levendefødte børn

2

Spontan abort

4

Dødfødt

5

Ind. Abort efter 12. uge pga. sygdom hos fosteret

6

Mola

7

Ekstrauterin graviditet

11

Provokeret abort

12

Ind. abort efter 12. uge af anden årsag

15

Flerfoldfødsel alle døde

18

Flerfoldsfødsel alle levende

20

Ukendt endpoint

21

Flerfoldfødsel – den ene levende

22

Trillinger

25

Emigranter

26

Døde mødre
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Koder for missing
I interview 1 og 2 er missing rekodet efter reglerne fra Dansk Dataarkiv, så de får værdierne:
Værdi

Betydning

Beskrivelse

9, 99, 999 osv.

uoplyst

Hvis respondenten har undladt at besvare spørgsmål

10, 100, 1000
osv.

irrelevant

Hvis der er spring i spørgeskemaet pga. et tidligere svar.
Fx ved spørgsmålet ”ryger du”. Svares ja, fås spørgsmål
omkring rygningen. Svares nej, springes spørgsmålene
over og er irrelevante.

11, 101, 1001
osv.

deltog ikke

Hvis der er en del af spørgeskemaet, som ikke alle har
deltaget i og respondenten dermed aldrig har fået
spørgsmålet.

Antallet af karakterer afhænger af variablens højeste værdier.
Ved værdierne 1, 2 og 3 bliver uoplyst 9 og irrelevant 10.
Ved 55 som højeste værdi bliver uoplyst 99 og irrelevant 100.
osv.
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