ABORT m.v. SKEMA

30. graviditetsuge

Februar 2000

Kodebog:
masterliste m. grav uger er kodet således:
kxxx
I hvilken graviditetsuge har du ..........?
masterliste med grav. uger
kxxx_1
kxxx_2
kxxx_3
kxxx_4
kxxx_5
kxxx_6
.
.
.
kxxx_36
kxxx_37
kxxx_38
kxxx_39
kxxx_40

uge 1
uge 2
uge 3
uge 4
uge 5
uge 6

0. nej 1. ja
0. nej 1. ja
0. nej 1. ja
0. nej 1. ja
0. nej 1. ja
0. nej 1. ja

uge 36
uge 37
uge 38
ved ikke
ønsker ikke at svare

0. nej 1. ja
0. nej 1. ja
0. nej 1. ja
0. nej 1. ja
0. nej 1. ja

Hvor spørgsmålet kører i løkker:
knnn.1-30
kodes
knnnxxyy, hvor xx er den x. gang der svares og yy er graviditetsuge
variablen antager værdien 0. nej

1. ja

I labels med formatet kxxx_1 og kun 0. og 1. som variable er 0=nej og 1= ja
I SAS-datasæt ændres alle ‘.’ til ‘_’ i variabelnavne (punktum ændres til underscore)
Færdig optræder ikke i datasættet

Intedato: Interviewdato
Intdato: Intastningsdato
Goddag, mit navn er __________________________
Træffer jeg__________________________________?
Goddag, mit navn er __________________________, jeg ringer fra undersøgelsen "Bedre sundhed for Mor og Barn".
Jeg har fået at vide at du ikke er gravid mere, men at du stadig er indstillet på at blive interviewet. Er det rigtigt?
Vil det passe dig at blive interviewet nu?
hvis nej aftales en ny tid for interview
Først tak fordi du har meldt dig til undersøgelsen. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om interviewet.
Det varer ca. 15 minutter.
Jeg er underlagt tavshedspligt, og alt hvad du svarer, vil blive behandlet fortroligt.
Det er vigtigt for undersøgelsen, at du svarer så præcist som muligt.

Såfremt det ikke fremgår af “den grønne seddel” om det drejer sig om abort/dødfødsel, levende fødsel eller provokeret abort:
Sent abort m.v. interview
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k0

Vil du forklare mig om du aborterede, eller om graviditeten blev afbrudt eller
om du fødte alt for tidligt?
Kvinden har haft:
1. provokeret abort p.g.a. sygdom hos fosteret fundet ved scanning,
moderkage/fostervandsprøve eller lignende (NB: ikke fosterdød
konstatret ved scanning!)->pa001.
2. abort, fosterdød, dødfødsel->sa001
3. fødsel af levende barn->etf001
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Provokeret abort/afslutning af svangerskabet som følge af sygdom hos barnet
kpa01

kpa01A.

Hvorledes blev sygdommen hos barnet konstateret?
1. ved moderkageprøve, CVS
2. ved fostervandsprøve
3. ved anlægsbærerundersøgelse, undersøgelse af forældrenes
gener
4. ved ultralydsscanning
5. andet, beskriv______________________________
6. ved ikke
7. ønsker ikke at svare
andet, text

kpa02.

Hvornår fandt den undersøgelse sted?
1. dato findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

kpa02A

ddmmåå (dato måned år)

kpa03.

Kan du beskrive hvad barnet fejlede?
1. Uspecifik kromosomfejl
2. trisomi 13
3. trisomi 18
4. mongol, Downs syndrom
5. Klinefelders syndrom
6. tripel x syndrom
7. fragilt x syndrom
8. anden kromosomsygdom, beskriv________
9. Uspecifik strukturel misdannelse
10.CNS-misdannelse
11.rygmarvsbrok
12.manglende hjerne, anencefali
13.andet CNS, beskriv__________
14.uspecifik hjerte-kar misdannelse
15.hjertemisdannelse som ikke kan op.
16.hypoplasi af ve. hjertehalvdel
17.lungemisdannelse
18.mave-tarm misdannelse
19.urinvejsmisdannelse
20.nyreaplasi,
21.ekstremitetsmisdannelse
22.multiple misdannelser, uspec.
23.arvelig lidelse som ikke er kromosomsygdom
24.cystisk fibrose
25.muskeldystrofi
26.anden arvelig lidelse, beskriv____________
27.andet_____________________________________
28.ved ikke
29.ønsker ikke at svare

kpa03A

Hvilken anden kromosomsygdom?
1. svar på kromosomsygdom findes
2. ved ikke
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3. ønsker ikke at svare
kpa03d
kpa03b

kpa03e
kpa03c

kpa03f

kromosomsygdom, text
Hvilken anden CNSlidelse?
1. svar på anden CNS lidelse findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare
CNS lidelse, text
Hvilken anden arvelig lidelse
1. svar på anden avelig lidelse findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare
anden arvelig lidelse, text

kpa03g

andet, text

kpa04.

I hvilken graviditetsuge var du da graviditeten blev afbrudt?
1. dato findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

kpa04A

ddmmåå (dato måned år)

kpa05.

Har du fået nogen forklaring på hvorfor fosteret blev sygt?
1. ja
2. nej ->kpa7
3. ved ikke ->kpa7
4. ønsker ikke at svare ->kpa7

kpa06.

Hvilken forklaring har du fået?
1. almen forklaring (Det skyldes ofte....)
2. specifik forklaring (I dit tilfælde er der tale om.....)
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

kpa06A

almen forklaring
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kpa06B

fejludviklinger af fosteret
alder
“sådan går det bare tit”
andet, beskriv_______________________________
ved ikke
ønsker ikke at svare

Specifik forklaring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7. ønsker ikke at svare
kpa06C

anden almen forklaring, text

kpa06D

anden specifik forklaring, text

kpa07.

Har du selv mistanke til nogle forhold der førte til at fosteret blev sygt?
1. ja
2. nej-> kpa09
3. ved ikke ->kpa09
4. ønsker ikke at svare ->kpa09

kpa08.

Hvilken mistanke har du?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

kpa08A

mistanke, tekst

kpa09

Hvilken graviditetsuge var du i, da du aborterede/fødte? ->k001
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

kpa09A

xx graviditetsuge

Det var det sidste spørgsmål om aborten.
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Hvis spontan abort / dødfødsel
ksa01

Hvordan opdagede du at der var noget galt?
1. blødning
2. smerter
3. manglende fosterbevægelser
4. manglende hjertelyd
5. rutinemæssig ultralysscanning
6. spontane veer
7. afgang af fostervand
8. ingen symptomer
9. andet_____________________________________
10.ved ikke
11.ønsker ikke at svare

ksa01A

andet, text

ksa02

Hvordan blev det konstateret at fosteret var dødt?
1. ultralydsscanning
2. ved gynækologisk undersøgelse
3. afgang af fosterdele, blødningsmængden
4. barnet døde under fødslen
5. andet_____________________________
6. blev ikke konstateret af nogen læge
7. ved ikke
8. ønsker ikke at svare (nb: Kan ikke vælges)

ksa02A

andet, text

ksa03.

Hvornår fandt aborten/fødslen sted?
1. dato findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

ksa03A

ddmmåå (dato måned år)
dato for endelig diagnose, d.v.s. fgl. prioritering:
- ultralydsdiagnose
- diagnose ved gynækoloisk undersøgelse
- udskrabning, udsugning
- dagen med kraftigst blødning og smerter

ksa04.

Var du på sygehuset?
1. ja
2. nej->ksa06
3. ved ikke->ksa06
4. ønsker ikke at svare->ksa06

ksa05.

Fik du foretaget udskrabning i forbindelse med aborten
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
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ksa06.

Ventede du mere end et barn?
1. ja ->ksa06A
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

ksa06A

Ventede
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tvillinger
trillinger
firlinger
femlinger eller derover
ved ikke
ønsker ikke at svare

ksa07.

Foregik aborten som en fødsel?
1. ja
2. nej ->ksa09
3. ved ikke->ksa09
4. ønsker ikke at svare->ksa09

ksa08.

Var barnet velskabt eller havde det nogle medfødte misdannelser?
1. velskabt
2. uspecifik kromosomfejl
3. trisomi 13
4. trisomi 18
5. mongol, Downs syndrom
6. Klinefelders syndrom
7. tripel x syndrom
8. fragilt x syndrom
9. anden kromosomsygdom, ________________
10.uspecifik strukturel misdannelse
11.uspecifik CNS-misdannelse
12.rygmarvsbrok
13.manglende hjerne, anencefali
14.hjerte-kar misdannelse
15.lungemisdannelse
16.mave-tarm misdannelse
17.urinvejsmisdannelse
18.ekstremitetsmisdannelse
19.multiple misdannelser
20.arvelig lidelse som ikke er kromosomsygdom
21.cystisk fibrose
22.muskeldystrofi
23.anden lidelse_______________________
24.ved ikke
25.ønsker ikke at svare

ksa08A

text, anden krommsomsygdom

ksa08B

text, anden lidelse

ksa09.

Har du fået nogen forklaring på hvorfor du aborterede
1. ja
2. nej ->ksa11
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3. ved ikke ->ksa11
4. ønsker ikke at svare ->ksa11

ksa10.

Hvilken forklaring har du fået?
1. Almen forklaring (Det skyldes ofte....)
2. Specifik forklaring: (I dit tilfælde er der tale om.....)
3. ved ikke->ksa11
4. ønsker ikke at svare->ksa11

ksa10A

almen forklaring
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ksa10B

fejludviklinger af fosteret
alder
“sådan går det bare tit”
andet, beskriv_______________________________
ved ikke
ønsker ikke at svare

specifik forklaring
1.
2.
3.
4.
5.

uspcifikke misdannelser i livmoderen
uterus didelphys, tvedelt livmoder
muskelknuder, fibromer i livmoder
immunologiske forhold
kromosomale forhold, problemer med
arveanlæggene
6. ydre påvirkning (medicin, stråling)
7. infektion, beskriv gerne_________
8. andet____________________________
9. ved ikke
10.ønsker ikke at svare
ksa10C

anden almen forklaring, text

ksa10D

anden specifik forklaring, text

ska10E

text, infektionsnavn

ksa11.

Har du selv mistanke til nogle forhold der har ført til aborten?
1. ja
2. nej ->ksa13
3. ved ikke ->ksa13
4. ønsker ikke at svare ->ksa13

ksa12.

Hvilken mistanke har du?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

ksa12A

mistanke, text

ksa13

Hvilken graviditetsuge var du i, da du aborterede/fødte? ->k001
1. svar findes
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2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare
ksa13A

xx graviditetsuge
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Hvis fødsel af levende barn
ktf01.

Blev fødslen sat i gang eller startede den af sig selv?
1. blev sat i gang
2. startede af sig selv ->etf03
3. ved ikke ->etf03
4. ønsker ikke at svare ->etf03

ktf02.

Hvorfor blev fødslen sat i gang så tidligt?
1. svangerskabsforgiftning
2. blødning hos moderen
3. foreliggende moderkage, placenta praevia
4. for tidlig løsning af moderkagen, abruptio, ablatio
5. fostervandet var gået
6. infektion
7. fortsat siven af fostervand
8. barnet voksede ikke
9. andet
10.ved ikke
11.ønsker ikke at svare

ktf02A

andet, text

ktf03.

Ventede du mere end et barn?
1. ja
2. nej->etf04
3. ved ikke->etf04
4. ønsker ikke at svare->etf04

ktf03A

Ventede
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tvillinger
trillinger
firlinger
femlinger eller derover
ved ikke
ønsker ikke at svare

ktf04.

Hvornår fandt fødslen sted?
1. dato findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

ktf04A

ddmmåå (dato måned år)

ktf05.1-5

Er dit (x’te) barn stadig indlagt på sygehuset?
1. ja ->eft09
2. nej, ->eft07
3. nej, er død ->eft06.1-5
4. ved ikke ->eft09
5. ønsker ikke at svare ->eft0

kft06.1-5

Hvilken dato døde dit barn?
1. dato findes
2. ved ikke
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3. ønsker ikke at svare
ktf06A.1-5

ddmmåå (dato måned år)

kft07.1-5

Hvor lang tid var dit barn indlagt?
1. antal dage findes
2. antal uger findes
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

kft07A.1-5

antal dage (0-80)

kft07B.1-5

antal uger (0-20)

ktf09.1-5

Bortset fra at dit barn blev født alt for tidligt, er det så velskabt eller har det
nogle medfødte lidelser?
1. velskabt
2. uspecifik kromosomfejl
3. trisomi 13
4. trisomi 18
5. mongol, Downs syndrom
6. Klinefelders syndrom
7. tripel x syndrom
8. fragilt x syndrom
9. anden kromosomsygdom, ________________
10.uspecifik strukturel misdannelse
11.uspecifik CNS-misdannelse
12.rygmarvsbrok
13.manglende hjerne, anencefali
14.hjerte-kar misdannelse
15.lungemisdannelse
16.mave-tarm misdannelse
17.urinvejsmisdannelse
18.ekstremitetsmisdannelse
19.multiple misdannelser
20.arvelig lidelse som ikke er kromosomsygdom
21.cystisk fibrose
22.muskeldystrofi
23.anden lidelse_______________________
24.ved ikke
25.ønsker ikke at svare

ktf09a.1-5

anden kromosomlidelse, anden lidelse, text

ktf10.

Har du fået nogen forklaring på hvorfor du fødte så tidligt?
1. ja
2. nej ->etf12
3. ved ikke ->etf12
4. ønsker ikke at svare ->eft12

ktf11.

Hvilken forklaring har du fået?
1. almen forklaring (Det skyldes ofte....)
2. specifik forklaring (I dit tilfælde er der tale om.....)
3. ved ikke
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4. ønsker ikke at svare

kft11A

almen forklaring
1.
2.
3.
4.

fejludviklinger af fosteret
alder
“sådan går det bare tit”
andet,
beskriv_______________________________
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

ktf11B

Specifik forklaring
1. uspecifikke misdannelser i livmoderen
2. uterus didelphys, tvedelt livmoder
3. muskelknuder, fibromer i livmoder
4. immunologiske forhold
5. kromosomale forhold, problemer med arveanlæggene
6. ydre påvirkning (medicin, stråling)
7. svangerskabsforgiftning
8. foreliggende moderkage
9. for tidlig løsning af moderkagen
10.infektion, beskriv gerne_______________
11.andet____________________________
12.ved ikke
13.ønsker ikke at svare

kft11C

anden almen forklaring, text

ktf11D

anden specifik forklaring, text

ktf 11E

navn, infektion

ktf12.

Har du selv mistanke til nogle forhold der har ført til den for tidlige fødsel?
1. ja
2. nej ->eft14
3. ved ikke->eft14
4. ønsker ikke at svare->eft14

ktf13.

Hvilken mistanke har du?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

ktf13A

mistanke, text

ktf14

Hvilken graviditetsuge var du i, da du fødte?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

ktf14A

xx graviditetsuge
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Det var det sidste spørgsmål om selve aborten/den alt for tidlige fødsel Jeg vil nu
fortsætte med resten af interviewet, som handler om de samme ting, som det ville
have gjort, hvis din graviditetet ikke var afsluttet så tidligt. Du behøver altså ikke at
spekulere på hvorfor disse spørgsmål stilles lige netop til dig.
Jeg vil starte interviewet med at spørge dig om forskellige undersøgelser, som måske
blev foretaget i graviditeten
k001.

Blev du ultralydsscannet , mens du var gravid (førend tidspunktet hvor
aborten/fødslen fandt sted)?
1. ja
2. nej ->k003
3. ved ikke ->k003
4. ønsker ikke at svare ->k003

k002.

Hvor mange gange blev du ultralydsscannet i graviditeten?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k002A

antal gange scannet

k003.

Fik du lavet fostervandsprøve?
1. ja
2. nej ->k006
3. ved ikke->k006
4. ønsker ikke at svare->k006

k004.

Viste prøverne normale forhold?
1. ja ->k006
2. nej
3. ved ikke ->006
4. ønsker ikke at svare ->k006

k005.

Hvad viste prøverne?
1. uspecifik kromosomfejl
2. trisomi 13
3. trisomi 18
4. mongol, Down syndrom
5. Turners syndrom
6. Klinefelder syndrom
7. tripel x syndrom
8. fragilt x
9. anden kromosomsygdom__________
10.cystisk fibrose
11.muskeldystrofi
12.anden lidelse____________
13.ved ikke
14.ønsker ikke at svare

k005A

anden kromosomsygdom, text

k005B

anden lidelse, text
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k006.

Fik du lavet moderkageprøve?
1. ja
2. nej ->k009
3. ved ikke ->k009
4. ønsker ikke at svare->k009

k007.

Viste prøverne normale forhold?
1. ja ->k009
2. nej
3. ved ikke->k009
4. ønsker ikke at svare->k009

k008.

Hvad viste prøverne?
1. uspecifik kromosomfejl
2. trisomi 13
3. trisomi 18
4. mongol, Down syndrom
5. Turners syndrom
6. Klinefelder syndrom
7. tripel x syndrom
8. fragilt x
9. anden kromosomsygdom__________________
10.cystisk fibrose
11.muskeldystrofi
12.anden lidelse____________
13.ved ikke
14.ønsker ikke at svare

k008A

anden kromosomsygdom, text

k008B

anden arvelig lidelse, text

k009.

Blev du røntgenfotograferet, mens du var gravid?
1. ja
2. nej ->k013
3. ved ikke->k013
4. ønsker ikke at svare->k013

k010.

Hvor mange gange blev du røntgenfotograferet?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k010A

antal rgt. fotograferinger

k011.

Hvor blev du røntgenfotograferet?
1. hoved, kranium
2. tænder
3. lunger
4. mave
5. arme
6. ben
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7. bryster, mammografi
8. andet
9. ved ikke
10.ønsker ikke at svare
k011a

andet, txt

k012.

I hvilke uger blev du røntgenfotograferet?
k012_1 – k012_36

k011_7
k011_8
k011_9
k011_10

Og nu kommer spørgsmål om andre begivenheder, der har direkte sammenhæng med
din graviditet.
k013.

Hvor mange kilo tog du i alt på i graviditeten?
1. _____kg
2. tabte______ kg ->k015
3. vejede det samme ved grav’s afslutning som før
4. ved ikke->k014
5. ønsker ikke at svare->k014

k013A

antal kilo vægtstigning

k013B

antal kilo vægttab

k014.

Tabte du dig på noget tidspunkt i graviditeten?
1. ja
2. nej ->k016
3. ved ikke ->k016
4. ønsker ikke at svare->k016

k015.

I hvilken periode af graviditeten tabte du dig?
k015_1 – k015_36

k016.

Blødte du fra skeden på noget tidspunkt? (før tidspunktet hvor du aborterede /
fødte)
1. ja
2. nej->k021
3. ved ikke->k021
4. ønsker ikke at svare->k021

k017.

I hvor mange dage blødte du fra skeden?
1. _______ dage
hvis vanskeligt at huske
2. 1 dag
3. 2-4 dage
4. mere end 4 dage
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k017A

Antal dages blødning

k018.

I hvilke graviditetsuger blødte du?
k018_1 – k018_36
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k019.

Hvor meget blødte du, da du blødte mest. Var det en pletblødning eller mere
end en pletblødning.
1. pletblødning
2. mere end en pletblødning
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k020.

Hvad var årsagen til, at du begyndte at bløde?
1. kender ikke årsagen
k020_1
2. truende abort
k020_2
3. foreliggende moderkage, moderkagen ligger for
langt nede, placenta prævia
k020_3
4. for tidlig løsning af moderkagen, abruptio/
ablatio placentae
k020_4
5. truende for tidlig fødsel
k020_5
6. sår på livmoderhalsen, slimhindeblødning k020_6
7. samleje
k020_7
8. anden årsag_____________________ k020_8
9. ved ikke
k020_9
10.ønsker ikke at svare
k020_10
11.færdig

k020A

anden årsag, text

k021.

Havde du smertefulde plukkeveer?
1. ja
2. nej ->k023
3. ved ikke ->k023
4. ønsker ikke at svare->k023

k022.

I hvilke graviditetsuger?
k022_1 –k022_36

k023.

Var du generet af kvalme?
1. ja
2. nej ->k025
3. ved ikke ->k025
4. ønsker ikke at svare->k025

k024.

I hvilke graviditetsuger?
k024_1 – k024_36

k025.

Var du generet af opkastninger?
1. ja
2. nej ->k027
3. ved ikke ->k027
4. ønsker ikke at svare->k027

k026.

I hvilke graviditetsuger?
k026_1 – k026_36

De næste spørgsmål handler om din uddannelses- og arbejdssituation
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k027.

Er du i gang med en skole- eller erhvervsuddannelse?
1. ja
2. nej ->k029
3. ved ikke ->k029
4. ønsker ikke at svare ->k029

k028.

Hvilken uddannelse er du i gang med at tage?
1. folkeskole eller svarende til 9.-10. klasse
2. HTX (højere teknisk eksamen) eller HHX (højere
handelseksamen)
3. Gymnasie eller HF uddannelse
4. specialarbejderuddannelse
5. basisår i EFGuddannelse eller handelsskolernes
grunduddannelse
6. EFG-uddannelse, lærlingeuddannelse,
handelsskoleuddannelse
7. anden faglig uddannelse
8. kort videregående uddannelse, under 3 år
9. mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
10.lang videregående uddannelse (over 4 år)
11.anden uddannelse, _______________
12.ved ikke
13.ønsker ikke at svare

k028A

anden uddannelse, text

k029.

Hvilken skoleuddannelse har du?
1. folkeskole eller svarende til 9.-10. klasse
2. HTX (højere teknisk eksamen) eller HHX (højere
handelseksamen)
3. Gymnasie eller HF uddannelse
4. andet, _________________________
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k029A

anden skoleuddannelse, text

k030.

Hvilken erhvervsuddannelse har du? k030_1 – k030_11
1. ingen erhvervsuddannelse
2. specialarbejderuddannelse
3. basisår i EFGuddannelse eller handelsskolernes
grunduddannelse
4. EFG-uddannelse, lærlingeuddannelse,
handelsskoleuddannelse
5. anden faglig uddannelse
6. kort videregående uddannelse, under 3 år
7. mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
8. lang videregående uddannelse (over 4 år)
9. anden uddannelse, ________________
10.ved ikke
11.ønsker ikke at svare
12.færdigs
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k030A

anden erhvervsuddannelse, text

k031.

Havde du på noget tidspunkt af graviditeten haft arbejde?
1. ja (alle former for arbejde, også elevarbejde)
2. nej ->k038
3. ved ikke ->k038
4. ønsker ikke at svare ->k038

k032.

Havde du samme ansættelses- og arbejdsforhold, som du havde da du blev
interviewet tidligt i graviditeten
1. ja ->k038
2. ja, men var sygemeldt ->k037
3. ja, men var sygemeldt på deltid ->k037
4. nej, var samme sted, har fået andre opgaver ->k034
5. nej, ophørte med arbejde i graviditeten ->k037
6. nej, jeg fik andet arbejde ->k034
7. nej, havde ikke arbejde ved sidste interview, men
havde det i sidste del af graviditeten ->k034
8. ved ikke->k038
9. ønsker ikke at svare->k038

k033.
k034.

Hvad var din nøjagtige stillingsbetegnelse?
1. Apoteksassistent
2. Bankassistent
3. Bogholder
4. Bogtrykker
5. Buschauffør
6. Butiksassistent
7. Butikschef
8. Dagplejemoder
9. Direktør
10.Edb-assistent
11.Ergoterapeut
12.Faglærer
13.Folkeskolelærer
14.Frisør
15.Fysioterapeut
16.Gartnerimedhjælper
17.Gymnasielærer
18.Hjemmehjælper
19.Klinikassistent
20.Kontorassistent
21.Kontorchef
22.Kontorfuldmægtig
23.Køkkenassistent
24.Laborant
25.Lagerarbejder
26.Landbrugsmedhjælper
27.Læge
28.Maler
29.Plejehjemsassistent
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30.Postarbejder
31.Postbud
32.Pædagog
33.Pædagogmedhjælper
34.Renseriarbejder
35.Revisor
36.Salgsassistent
37.Sekretær
38.Servitrice
39.Slagter
40.Slagteriarbejder
41.Socialrådgiver
42.Social/sundhedsass./Sygehjælper
43.Sygeplejerske
44.Taxachauffør
45.andet, med fagkode
46.ved ikke
47.ønsker ikke at svare
k034A indtastet 4 cifret fagkode
k035.

Hvilken slags institution eller virksomhed arbejdede du på?
1. Apoteker, parfumerier og materialister mv.
2. Autoreparation
3. Databehandlingsvirksomhed
4. Detailh. fra øvrige specialforretninger mv
5. Detailh. m. beklædning, fodtøj mv.
6. Detailh. m. boligudstyr, hushold.app. mv.
7. Folkeskoler mv.
8. Forsvar, politi og retsvæsen
9. Fragtvognmænd mv.
10.Administration (stat)
11.Godsbehandling, havne mv. (IKKE TRANSPORT)
12.Gymnasier, erhvervsfaglige skoler
13.Handel med biler, motorcykler mv.
14.Hospitaler
15.Hoteller mv.
16.Jernbane- og busdrift
17.Lufttransport
18.Læger, tandlæger, dyrlæger mv.
19.Offentlig sektoradministration (f.x. socialforvaltning)
20.Pengeinstitutter
21.Postvæsen
22.Realkreditinstitutter mv.
23.Rederivirksomhed, fragtfart
24.Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
25.Reklame- og markedsføring
26.Rengøringsvirksomhed (f.x. ISS)
27.Restauranter mv.
28.Revisions- og bogføringsvirksomhed
29.Rådgivende ingeniører, arkitekter mv.
30.Servicestationer
31.Sociale institutioner mv. for børn og unge
32.Sociale institutioner mv. for voksne
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33.Specialforretninger med fødevarer
34.Supermarkeder, kolonialhandel o.l.
35.Taxi- og turistvognmænd
36.Telekommunikation
37.Varehuse og stormagasiner
38.Videregående uddannelsesinstitutioner
39.Voksenundervisning mv.
40.Andet, text findes
41.ved ikke
42.ønsker ikke at svare
k035A
k036.

text (anden branche)
Kvinden har arbejdet med k036_1 – k036_10
1. malerarbejde->specialspørgsmål
2. kemisk tøjrensning->specialspørgsmål
3. gartneri, planteskole, bær og frugtavl->specialspørgsmål
4. landbrug->specialspørgsmål
5. slagteri, levende dyr (ej landbrug) ->specialspørgsmål
6. hospital->specialspørgsmål
7. laborant->specialspørgsmål
8. daginstitution, dagpleje->specialspørgsmål
9. den grafiske branche->specialspørgsmål
10.ingen af ovenstående

efter k036 ->k038
k037.

I hvilken graviditetsuge holdt du op med at arbejde?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k037A

graviditetsuge

k038.

Var du på noget tidspunkt i graviditeten sygemeldt eller fraværsmeldt i mere
end 3 dage?
1. ja
2. ja, sygemeldt på deltid
3. nej ->k042
4. ved ikke ->k042
5. ønsker ikke at svare->k0k042

k039.

Hvor mange gange har du været syge- eller fraværsmeldt i mere end 3 dage?
1. svar findes
2. ved ikke->k042
3. ønsker ikke at svare->k042

k039A

antal syge- og fraværsmeldinger (1-10)

k040.1-10

Hvad var grunden til fraværs- eller sygemeldingen? k040101 – k0401006
1. graviditetskomplikationer
2. arbejdsmiljøet
3. sygdom uden relation til graviditeten
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4.
5.
6.
7.

andet__________
ved ikke
ønsker ikke at svare
færdig

k040A.1-10

Andre årsager til sygemeldingen, text

k041.

I hvilke graviditetsuger var du været syge (fraværs) meldt?
k041_1 – k041_36

Tak, nu følger et par spørgsmål om kost og vitaminer
k042.

Spiste du vitaminpiller mens du var gravid?
1. ja
2. nej ->k046
3. ved ikke ->k046
4. ønsker ikke at svare->k046

k043.

Hvad hed vitaminpillerne ?

k043_1 – k043_32

1. ABCDE Multi Vitamin
2. ABCDE+Mineral
3. ABCDE+Selen+Chrom
4. Apovit Multivitamin mineral
5. Baby-me-now
6. Bio Vinci
7. Bio Vinci m.jern
8. Bio Vinci m. jern u. betacaroten
9. Bio Vinci u. betacaroten
10.Bioforce
11.Duroferon
12.Gerimax
13.Gerivital
14.Gravitamin
15.Livol ABCDE Vitaminer
16.Livol Multi
17.Longo Vital
18.Matas Vitamin
19.Matas vitamin meneral super
20.Multi-tabs
21.Multivitamin
22.Omnimin
23.Pregna-Care
24.Stærk B
25.Stærk C
26.Vimax ABCD
27.Vimax super
28.Vitamax
29.Vitaminpille
30.Andet___
31.ved ikke
32.ønsker ikke at svare
33.færdig
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K043A

andet vitamin, text

k044.1-5

I hvilken periode af graviditeten spiste du svar i k043? k0440101-k0443036
masterliste m. grav uger

k045.1-5

Hvor tit huskede du at tage vitaminpillerne?
1. mindre end en gang om ugen
2. _______ gange om ugen
3. hver dag
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k045A

antal gange om ugen

k046.

Spiste du jernpiller?
1. ja
2. nej->k048
3. ved ikke->k048
4. ønsker ikke at svare->k048

k047.

I hvilken periode af graviditeten spiste du jernpiller? k047_1 – k047_36
masterliste m. grav uger

k048.

Spiste du folinsyrepiller?
1. ja
2. nej->k051
3. ved ikke->k051
4. ønsker ikke at svare->k051

k049.

I hvilken periode af graviditeten spiste du folinsyrepiller? k049_1 – k049_36
masterliste m. grav uger

k050.

Hvor mange piller tog du om dagen?
1. ______piller om dagen
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k050A

antal piller om dagen

k051.

Spiste du fiskeoliekapsler eller flydende fiskeolie?
1. ja
2. nej->k055
3. ved ikke->k055
4. ønsker ikke at svare->k055

k052.

I hvilken periode af graviditeten spiste du fiskeolieproduktet?
k052_1 – k052_36

k053.

Hvor meget fiskeolie tog du om dagen?
1. _______kapsler
2. _______spiseskeer
3. _______ml
4. ved ikke
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5. ønsker ikke at svare
k053A

Antal kapsler om dagen

k053B

Antal spiseskeer om dagen

k053C

Antal ml. om dagen

k054.

Kan du huske hvad produktet hedder?
1. ja_________
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k054A

navn på produktet, text

k055.1-10

Tog du andre former for kosttilskud i graviditeten?
1. ja
2. nej->k059
3. ved ikke->k059
4. ønsker ikke at svare->k059

k056.1-10

Hvad hed dette?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k056A.1-10

navn på kosttilskud, text

k057.1-10

I hvilke perioder af graviditeten tog du dette?
k0570101 – k0571036

k058.1-10

Hvor meget tog du om dagen?
1. _____ piller om dagen
2. _____dråber om dagen
3. _____spiseskeer
4. andet:________ __
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k058A

Antal piller om dagen

k058B

Antal dråber om dagen

k058C

Antal spiseskeer om dagen

k059d

andet,txt

k059.

Er du vegetar?
1. ja
2. nej->k061
3. ved ikke->k061
4. ønsker ikke at svare->k061

Sent abort m.v. interview

Navn; Abort 30l.doc

Skemaansvarlig: AMN

Side 23

k060.

Hvilken form for vegetar?
1. vegetarisk, dog med fisk og/eller fjerkræ
2. vegetarisk med mælk og æg, lacto-ovo-veg
3. kun kost fra planteriget (veganerisk)
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k061.

Hvor ofte spiser du økologiske madvarer? Du kan vælge mellem
svarmulighederne: så tit som muligt, af og til, næsten aldrig eller aldrig.
1. så tit som muligt
2. af og til
3. næste aldrig
4. aldrig
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k062.

Hvor ofte spiser du fisk som varm ret?
1. ____gange om ugen
2. ____gange om måneden
3. mindre end en gang om måneden
4. aldrig
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k062A

antal gange om ugen

k062B

antal gange om måneden

k063.

Hvor ofte spiser du fisk som pålæg?
1. ____gange om ugen
2. ____gange om måneden
3. mindre end en gang om måneden
4. aldrig
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k063A

antal gange om ugen

k063B

antal gange om måneden

k064.

Hvor ofte spiser du fisk i pastasalater eller grønne salater?
1. ____gange om ugen
2. ____gange om måneden
3. mindre end en gang om måneden
4. aldrig
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k064A

antal gange om ugen

k064B

antal gange om måneden
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Nu følger en række spørgsmål vedrørende dine ryge- og drikkevaner i den sidste del
af graviditeten, altså fra du blev interviewet sidst (omkring 12. uge) til graviditeten
blev afsluttet
k065.

Røg du i den sidste del af graviditeten?
1. ja, dagligt
2. ja, mindre end dagligt
3. nej->k070
4. ved ikke->k070
5. ønsker ikke at svare->k070

k066.

Var der tidspunkter (af mindst én uges varighed), hvor du ikke røg?
1. ja
2. nej->k068
3. ved ikke->k068
4. ønsker ikke at svare->k068

k067.

I hvilken graviditetsuger røg du ikke?
k067_1 – k067_36

k068.

Hvilket mærke røg du for det meste?
1. Cecil Rød
2. Cecil grøn
3. Kings hvid
4. Kings gul
5. Look grøn
6. Look light
7. Look rød
8. Look Ultra Light
9. Lucky strike
10.Prince Grøn
11.Prince Light
12.Prince Light 100
13.Prince
14.Prince 100
15.Prince ultralight
16.Queens
17.Rocky Mountain
18.Rulletobak
19.Savoy
20.Savoy Light
21.Savoy Ultra Light
22.Andet_____________
23.ved ikke
24.ønsker ikke at svare

k068A

Andet cigaretmærke, text

k069.

Hvor meget røg du i gennemsnit ? k069_1 – k069_7
1.cigaretter om dagen findes
2. cigaretter om ugen findes
3. pibestop om dagen findes
4. cerutter om dagen findes
5. cigarer om dagen findes
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6. ved ikke
7. ønsker ikke at svare
8. færdig
k069A

antal cigaretter om dagen (1-60)

k069B

antal cigaretter om ugen (1-20)

k069C

antal pibestop om dagen

k069D

antal cerutter om dagen

k069E

antal cigarer om dagen

k070.

Brugte du nikotinholdigt tyggegummi, plaster eller inhalator i den sidste del af
graviditeten?
1. ja
2. nej ->k073
3. ved ikke ->k073
4. ønsker ikke at svare->k073

k071.

Hvad brugte du?
k071_1 – k071_5
1. nikotinplaster
2. nikotin tyggegummi
3. nikotin inhalator
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare
6. færdig

k072.1-3

I hvilke graviditetsuger brugte du svar i k071?
k0720101 – k0720326

Og så til nogle spørgsmål om dit forbrug af forskellige drikkevarer i den sidste del af
graviditeten.
k073.

Hvor mange kopper kaffe drak du dagligt?
1. _______kopper
2. 〈 1 om dagen
3. drikker ikke kaffe
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k073A

Antal kopper om dagen

k074.

Hvor mange kopper te drak du dagligt?
1. _______kopper
2. 〈 1 om dagen
3. drikker ikke te

1 krus = 2 kopper

1 krus = 2 kopper

4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare
k074A

Antal kopper om dagen
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k075.

Hvor mange øl drak du om ugen?
1.
2.
3.
4.
5.

1 stærk øl=2 almindelige
1 lys øl = ½ almindelig

_______øl
〈 1 om ugen
ingen
ved ikke
ønsker ikke at svare

k075A

Antal øl om ugen

k076.

Hvor mange glas vin drak du om ugen?
1. _______glas vin
2. 〈 1 om ugen
3. jeg drikker aldrig vin->k078
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k076A

Antal glas vin om ugen

k077.

Drak du overvejende rødvin eller hvidvin?
1. rødvin
2. hvidvin
3. halvt af hver
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k078.

Hvor mange glas spiritus drak du om ugen?
1. _______glas spiritus
2. 〈 1 om ugen
3. jeg drikker aldrig spiritus
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k078A

Antal glas spiritus om ugen

k079.

Hvis du tænker på perioden mens du var gravid - også helt tidligt i graviditeten
- hvor mange gange drak du 5 genstande eller derover på en aften eller ved
en enkelt lejlighed?
1. ingen gange ->k081
2. ______gange
3. ved ikke ->k081
4. ønsker ikke at svare

k079A

Antal episoder med 5 genstande eller derover

k080.1-30

Hvilken graviditetsuge var du i den x’te gang?
k0800101 – k0803036

k081.

Hvor meget cola drak du om ugen? Intet, mere eller mindre end en liter om
ugen.
1. drikker ikke cola
2. mindre end 1 liter om ugen
3. 1 liter eller mere om ugen
4. ved ikke
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5. ønsker ikke at svare
k082.

Har du under graviditeten røget hash?
1. ja
2. nej ->k085
3. ved ikke ->k085
4. ønsker ikke at svare ->k085

k083.

Hvor ofte røg du hash, mens du var gravid?
1. dagligt
2. _______gange om ugen
3. _______gange om måneden
4. sjældnere end en gang om måneden
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k083A

Antal gange pr. uge

k083B

Antal gange pr. måned

k084.

I hvilke(n) graviditetsuge(r) røg du hash?
k084_1 – k084_36

k085.1-5

Brugte du andre narkotiske stoffer under graviditeten?
1. ja
2. nej ->k089
3. ved ikke ->k089
4. ønsker ikke at svare->k089

k086.1-5

Hvad har du brugt?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k086.1-5

narkotisk stofnavn, text

k087.1-5

Hvor ofte brugte du svar i k086 mens du var gravid?
1. dagligt
2. _______gange om ugen
3. _______gange om måneden
4. sjældnere end en gang om måneden
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k087A.1-5

Antal gange om ugen

k087B.1-5

Antal gange om måneden

k088.1-5

I hvilke(n) graviditetsuge(r) har du brugt svar i k086 ?
k0880101 – k0880536

Den næste del af interviewet handler om sygdomme, du eventuelt har haft, mens du
var gravid og om den medicin, du eventuelt har taget.
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k089.

Havde du feber, mens du var gravid?
1. ja
2. ja, men ikke siden sidste interview ->k095
3. nej ->k095
4. ved ikke ->k095
5. ønsker ikke at svare->k095

k090.

Hvor mange gange havde du feber (episoder)?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k090A

Antal feberepisoder

k091.1-10

Hvilken graviditetsuge var du i, da du havde (d x’te) sygdommen?
k0910101 – k0911036

k092.1-10

I hvor mange dage havde du feber?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k092A.1-10

Antal dage med feber

k093.1-10

Hvad var den højeste temperatur, du havde?
1. ____,__oC
2. målte ikke temperatur
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k093A.1-10

Temperatur xx,x (37,0-42,5)

k094.1-10

Hvilke andre symptomer på sygdom havde du, da du havde feber?
Jeg tænker på om du for eksempel også havde ondt i hovedet, maven,
muskler eller led. k0940101 – k0941020
1. blærer
2. byld
3. diarre
4. forkølelse
5. hoste
6. hovedpine
7. ledsmerter
8. muskelsmerter
9. mavesmerter
10.ondt bag øjnene
11.ondt i halsen
12.opkastninger
13.træthed
14.udslet
15.urinvejssymptomer
16.ørepine
17.andet________________________
18.ingen
19.ved ikke
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20.ønsker ikke at svare
21.færdig
k094A.1-10

andre symptomer, text

k095.

Havde du diarre, mens du var gravid? (det vil sige mindst 3
afføringer inden for et døgn)
1. ja
2. ja, men ikke siden sidste interview ->k099
3. nej ->k099
4. ved ikke->k099
5. ønsker ikke at svare->k099

k096.

Hvor mange gange havde du diarré under graviditeten?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k096A

Antal diare-episoder

k097.1-10

I hvilken graviditetsuge havde du diarré (den x’te gang)?
k0970101 – k0971036

k098.1-10

I hvor mange dage havde du diarré?
1. ______dage
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k098A.1-10

Antal dage med diare i den x’te episode

k099.

Havde du nogle børnesygdomme eller sygdomme med udslet?
1.
ja
2.
nej ->k102
3.
ved ikke ->k102
4.
ønsker ikke at svare->k102

k100.

Hvilken sygdom?

k100A

Anden børnesygdom, text

k101.

Hvor langt var du i graviditeten, da du havde svar i k100?
k1010101 – k1010636

k102.

Havde du i graviditeten forkølelsessår, herpes, på læben ?
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1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
k103.

Havde du forkølelsessår, herpes, på kønsdelene?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k104.

Havde du kønsvorter, der også kaldes kondylomer?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k105.

Havde du blærebetændelse?
1. ja
2. nej ->k107
3. ved ikke ->k107
4. ønsker ikke at svare->k107

k106.

Hvor langt var du i graviditeten, da du havde blærebetændelse?
k106_1 – k106_36

k107.

Havde du nyrebækkenbetændelse?
1. ja
2. nej ->k109
3. ved ikke ->k109
4. ønsker ikke at svare->k109

k108.

Hvor langt var du i graviditeten, da du havde nyrebækkenbetændelse?
k108_1 – k108_36

k109.

Havde du nyresten?
1.
2.
3.
4.

ja
nej ->k111
ved ikke ->k111
ønsker ikke at svare->k111

k110.

Hvor langt var du i graviditeten, da du havde nyresten?
k110_1 – k110_36

k111.

Havde du skedekatar eller svamp i skeden?
1. ja
2. ja, men ikke siden sidste interview ->k115
3. nej ->k115
4. ved ikke ->k115
5. ønsker ikke at svare->k115

k112.

Blev du behandlet for skedekatar eller svamp i skeden?
1. ja
2. nej ->k114
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3. ved ikke ->k114
4. ønsker ikke at svare->k114
k113.

Hvordan blev du behandlet? k113_1 – k113_7
1. vagitorier, stikpiller i skeden
2. tablet behandling
3. Creme
4. yoghurt
5. andet________________________
6. ved ikke
7. ønsker ikke at svare
8. færdig

k113A

Anden behandling mod svamp i skeden

k114.

Hvor langt var du i graviditeten, da du havde sygdommen?
k114_1 – k114_36

k115.

Havde du langvarig hoste, det vil sige mere end en uge?
1. ja
2. nej ->k117
3. ved ikke ->k117
4. ønsker ikke at svare ->k117

k116.

I hvilke graviditetsuger havde du hoste?
k116_1 – k116_36

k117.1-10

Havde du andre betændelsessygdomme eller infektioner, mens du var
gravid?
1. ja_________________________________
2. nej ->k119
3. ved ikke ->k119
4. ønsker ikke at svare->k119

k117A.1-10

1. svar findes på anden infektion
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k117B.1-10

navn på anden infektionssygdom, text

k118.1-10

Hvor langt var du i graviditeten, da du havde sygdommen?
k1180101 – k1181036

k119.

Blev du vaccineret, mens du var gravid?
1. ja
2. ja, men ikke siden sidste interview ->k123
3. nej ->k123
4. ved ikke ->k123
5. ønsker ikke at svare->k123

k120.

Hvad er du blevet vaccineret imod? k120_1 – k120_25
1. difteritis
2. fåresyge, parotitis
3. gul feber
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4. hepatitis A, leverbetændelse type A
5. hepatitis B, leverbetændelse type B
6. hepatitis (uspec), leverbetændelse
7. HiB, hæmophilus B
8. influenza
9. japansk encefalitis
10.kighoste
11.kolera
12.meningitis
13.MFR
14.mæslinger, morbilli
15.pneumokokker, lungebetændelse
16.polio injektion (SALK)
17.dråber, sukker (Sabin)
18.røde hunde, rubella
19.stivkrampe, tetanus
20.tyfus
21.skoldkopper, varicellae
22.gammaglobulin
23.andet_____________
24.ved ikke
25.ønsker ikke at svare
26.færdig
k120A

Navn på anden vaccination

k121.1-10

Var det på grund af udenlandsrejse eller var det i forbindelse med
forebyggelse af sygdom, at du blev vaccineret mod svar i k120?
1. udenlandsrejse
2. forebyggelse af sygdom
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k122.1-10

Hvornår blev du vaccineret mod svar i k120?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k122A.1-10

1-10 måned
1. januar
2. februar
3. marts
4. april
5. maj
6. juni
7. juli
8. august
9. september
10.oktober
11.november
12.december
13.ved ikke
14.ønsker ikke at svare
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k122B.1-10

år
1 .1996
2. 1997
3.1998
4. 1999
5. 2000
6. 2001
7. 2002
8. ved ikke
9. ønsker ikke at svare

k123.

Havde din mand eller dine evt. børn influenza, mens du var gravid?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k124.

Havde din mand eller dine evt. børn langvarig hoste, mens du var gravid?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k125.

Havde din mand eller dine evt. børn sygdom med feber og udslet, mens du
var gravid?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

Og jeg fortsætter med at spørge om du havde forskellige sygdomme mens du var
gravid.
k126.

Havde du forhøjet blodtryk?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k127.

Tog du medicin mod forhøjet blodtryk?
1. ja
2. nej
ja i k126->k130;
nej/ved ikke i k126 ->k132
3. ved ikke
ja i k126 ->k130
nej/ved ikke i 126 (132))
4. ønsker ikke at svare ->k130

k128.

Hvilken medicin tog mod forhøjet blodtryk, mens du var gravid?
k128_1 – k128_21
1. aldomet
2. dopamet
3. geangin
4. hexaoptin
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5. hexapindol
6. isoptin
7. lomir
8. mepolol
9. mepronet
10.metyldopa
11.nepresol
12.pindolol
13.selo-zok
14.seloken
15.trandate
16.veraloc
17.verapimil
18.visken
19.andet___
20.færdig
21.ved ikke
22.ønsker ikke at svare
k128A. text, andet medicin mod blodtryksforhøjelse
k129.1-5

I hvilke graviditetsuger tog svar i 128?
k1290101 – k1291936

k130.

Havde du begyndende svangerskabsforgiftning med for højt blodtryk og
æggehvidestof i urinen?
1. ja
2. nej ->k132
3. ved ikke ->k132
4. ønsker ikke at svare->k132

k131.

I hvilken graviditetsuge fik du konstateret dette?
1.uge___
2.ved ikke
3.ønsker ikke at svare

k131a

Uge xx

k132.

Havde du sukkersyge i graviditeten?
1. ja
2. nej ->k138
3. ved ikke ->k138
4. ønsker ikke at svare->k138

k133.

Hvilken form for sukkersyge?
1. insulinkrævende sukkersyge
2. ikke-insulinkrævende sukkersyge
3. graviditetssukkersyge
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k134.

Tog du medicin for sukkersygen ?
1. ja
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2. nej ->k138
3. ved ikke ->k138
4. ønsker ikke at svare->k138
k135.

Hvilken medicin tog du?

k135_1 – k135_27
1. Amaryl
2. Arcosal
3. Daonil
4. Diamicron
5. Euglucon
6. Glibenese
7. Glucobay
8. Glucophage
9. Hexaglucon
10.Insulin uspecifik
11.Actrapid
12.Humalog
13.Humulin
14.Velosulin
15.Insulatard
16.Monotard
17.Mixtard 10/90
18.Mixtard 20/80
19.Mixtard 30/70
20.Mixtard 40/60
21.Mixtard 50/50
22.Mindiab
23.Orabet
24.Tolbutamid
25.Andet ______
26. ved ikke
27. ønsker ikke at svare
28. færdig

k135A. text (andet mod sukkersyge)
k136.1-5

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k135.?
k1360101 – k1362536

k137.

Hvor godt var sukkersygen reguleret under graviditeten?
1. godt
2. nogenlunde
3. dårligt
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k138.

Havde du stofskiftesygdom?
1. ja
2. nej ->k143
3. ved ikke ->k143
4. ønsker ikke at svare->k143

k139.

Hvilken stofskifte sygdom?
1. forhøjet stofskifte
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Basedow, Graves sygdom
toxisk adenom
nedsat stofskifte, myxødem
Hashimoto struma
iatrogen (efter strumectomi/jodbehandl.)
andet_____
ved ikke
ønsker ikke at svare

k139A

Anden stofskiftesygdom, text

k140.

Tog du medicin mod svar i k139?
1. ja
2. nej ->k143
3. ved ikke ->k143
4. ønsker ikke at svare->k143

k141.

Hvilken medicin tog du?
k141_1 – k141_12
1. Eltroxin
2. Neo-Mercazole
3. Propyltiouracil
4. Thycapsol
5. Frekven
6. Inderal
7. Propal
8. Propranet
9. Propranolol
10.andet
11.ved ikke
12.ønsker ikke at svare
13.færdig

k141A text (anden medicin mod stofskiftelidelse)
k142.1-5

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k141?
k1420101 – k1421036

k143.

Havde du astma i graviditeten?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k144.

Tog du medicin mod astma?
1. ja
2. nej->k158
3. ved ikke->k158
4. ønsker ikke at svare->k158

k145.

Var det et inhalationspræparat (altså turbuhaler, spray, rotahaler, inhalator
nebulator el. lign.)?
1. ja
2. nej ->k149
3. ved ikke ->k149
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4. ønsker ikke at svare->k149
k146.

Hvad hedder det? k146_1 – k146_29
1. Adrenalin
2. Aldecin
3. Andion
4. Atrovent
5. Bambec
6. Becloforte
7. Becocent
8. Becotide
9. Berodual
10.Berotec
11.Bricanyl
12.Bumol
13.Escutamol
14.Lomudal
15.Lomuforte
16.Oxivent
17.Pulmadil
18.Respirol
19.Salbulin
20.Salbutamol
21.Salbuvent
22.Serevent
23.Spirocort
24.Tilade
25.Ventoline
26.Volmax
27.andet_________
28.ved ikke
29.ønsker ikke at svare
30.færdig

k146A

Andet, text

k147.1-10

I hvilke graviditetsuger har du anvendt dette?
k1470101 – k1472736

k148.1-10

Hvor ofte anvendte du medicinen?
1. dagligt
2. mindst en gang om ugen
3. sjældnere end en gang om ugen
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k149.

Tog du piller mod astma?
1. ja
2. nej ->k153
3. ved ikke ->k153
4. ønsker ikke at svare ->k153

k150.

Hvad hed de piller?
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1. Bambec
2. Berotec
3. Bricanyl
4. celeston
5. chophyllin
6. decadron
7. delcortin
8. euphyllin
9. hydrocortison
10.Ledercort
11.medrol
12.neophyllin
13.nuelin
14.prednisolon
15.prednison
16.pulmo-timelets
17.Respirol
18.Salbuvent
19.Somephyllin
20.teofyllin
21.theo-dur
22.theophyllamin
23.unixan
24.uno-lin
25.Ventoline
26.Volmax
27.anden____________
28.ved ikke
29.ønsker ikke at svare
30.færdig
k150A

Andet, text

k151.1-10

I hvilke graviditetsuger har du anvendt dette?
k1510101 – k1512736

k152.1-10

Hvor ofte anvendte du medicinen?
1. dagligt
2. mindst en gang om ugen
3. sjældnere end en gang om ugen
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k153.1-5

Tog du anden medicin mod astma, som ikke er tabletter eller
inhalationsmedicin?
1. ja
2. nej ->k158
3. ved ikke ->k158
4. ønsker ikke at svare ->k158

k154.1-5

Hvad hed medicinen?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare
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k154A.1-5

Medicinnavn, text

k155.1-5

Hvordan tog du medicinen?
1. mixtur
2. stikpiller
3. injektioner/indsprøjtninger
4. andet_______________________________
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k155A.1-5

anden administrationsform, text

k156.1-5

I hvilke graviditetsuger anvendte du dette?
k1560101 – k1560536

k157.1-5

Hvor ofte anvendte du medicinen?
1. dagligt
2. mindst en gang om ugen
3. sjældnere end en gang om ugen
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare

k158.

Havde du, under graviditeten, nogle form for allergi?
1. Ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k159.

Har du brugt medicin mod allergi?
1. ja
2. nej (ja i k158 ->k160; nej/ved ikke i k158 ->k163)
3. ved ikke (ja i 158 ->k160; nej/ved ikke i 158 ->k163)
4. ønsker ikke at svare (ja i 158 ->k160; nej/ved ikke i 158 ->k163)

k160.

Hvordan viser din allergi sig? k160_1 – k160_9
1. høfeber
2. nældefeber
3. allergisk snue
4. udslet, eksem (hudmanifestationer)
5. diarré, mavesmerter (gastrointestinale symptomer)
6. vejrtrækningsbesvær
7. andet___________
8. ved ikke
9. ønsker ikke at svare
10.færdig

k160A

andre allergisymptomer, text

Hvis ja i k159 besvares spørgsmål k161 og k162
k161.1-7

Hvilken medicin har du taget mod svar i k160?
1. svar findes
2. ingen
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3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
k161A.1-7

medicinnavn mod allergi, text

k162.1-7

I hvilke graviditetsuger tog du svar i 161?
k1620101 – k1620736

k163.

Havde du hudsygdom? (ikke allergi)
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k164.

Tog du medicin mod hudsygdom?
1. ja
2. nej (ja i k163 ->k165; nej i k163 ->k168)
3. ved ikke (ja i k163 ->k165; nej i k163 ->k168)
4. ønsker ikke at svare (ja i k163 ->k165; nej i k163 ->k168)

k165.

Hvilken hudsygdom lider du af? k165_1 – k165_9
1. tilbagevendende bylder, rosen, betændelser
2. børneeksem, prurigo besnier
3. kontakteksem
4. psoriasis
5. acne
6. kræftsygdom, melanom
7. andre ________________
8. ved ikke
9. ønsker ikke at svare
10.færdig

k165A

anden hudsygdom, text

Hvis ja i k163 svares på spørgsmål k166 og k167
k166.1-7

Hvilken medicin tog du mod svar i 158?
1. svar findes
2. ingen
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k166A.1-7

medicinnavn mod hudsygdom, text

k167.

I hvilke graviditetsuger tog du svar i 166?
k1670101 – k1670736

k168.

Havde du epilepsi, mens du var gravid?
1. ja
2. nej ->k176
3. ved ikke ->k176
4. ønsker ikke at svare->k176
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k169.

Havde du epileptiske anfald mens du var gravid?
1. ja
2. nej ->k173
3. ved ikke ->k173)
4. ønsker ikke at svare ->k173

k170.

I hvilke graviditetsuger havde du epileptiske anfald?
k170_1 – k170_36

k171.

Havde du anfald med kramper under graviditeten, såkaldte grand mal anfald?
1. ja
2. nej->k173
3. ved ikke ->k173
4. ønsker ikke at svare->k173

k172.

I hvilke graviditetsuger havde du anfald med kramper?
k172_1 – k172_36

k173.1-5

Tog du (mere) medicin mod epilepsi?
1. ja
2. nej->k176
3. ved ikke ->k176
4. ønsker ikke at svare->k176

k174.1-5

Hvilken medicin tog du ?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k174A_1-5

medicinnavn mod epilepsi, text

k175.

I hvilke graviditetsuger har du taget svar i k174?
k1750101 – k1750536

k176.

Var du i graviditeten syg i muskler eller led ?
1. ja
2. nej ->k182
3. ved ikke ->k182
4. ønsker ikke at svare ->k182

k177.

Hvilke(n) sygdom(me)?
k177_1 – k177_11
1. "dårlig ryg"
2. diskusprolaps
3. leddegigt
4. fibromyalgi
5. slidgigt
6. nakkesmerter
7. arme/ ben - symptomer
8. bækkenløsning
9. andre___________________
10.ved ikke
11.ønsker ikke at svare
12.færdig
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k177A

Anden sygdom i muskler og led, text

k178.1-9

I hvilken graviditetsuge fik du svar i k177?
1. grav. uge findes
2. havde lidelsen før graviditeten indtrådte
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k178A.1-9

graviditetsuge (1-40)

k179.1-9

Tog du medicin mod svar i k177?
1. ja
2. nej ->k182
3. ved ikke ->k182
4. ønsker ikke at svare ->k182

k180.1-9

Hvilken medicin tog du?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k180A.1-9

medicinnavn, text

k181.1-9

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k180?
k1810101 – k1810936

k182.

Havde du psykisk lidelse eller dårlige nerver, da du var gravid?
1. ja
2. nej ->k187
3. ved ikke ->k187
4. ønsker ikke at svare ->k187

k183.

Har du en nærmere betegnelse eller et navn for lidelsen? k183_1 – k183_14
1. depression
2. manio-depressiv lidelse
3. neurose
4. angsttilstand
5. alkohol-misbrug relateret
6. stof/pillemisbrug relateret
7. selvmordsforsøg
8. psykose (skizofreni, vrangforestillinger)
9. spiseforstyrrelse (anoreksi, bulimi)
10.opvækstbetinget/ børnepsykiatrisk lidelse
11.familieproblemer (som voksen,ung)
12.andet_____________________________________
13.ved ikke
14.ønsker ikke at svare
15.færdig

k184.1-10

Tog du (mere) medicin i den anledning?
1. ja
2. nej ->k187
3. ved ikke ->k187
4. ønsker ikke at svare ->k187
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k185.1-10

Hvilken medicin tog du?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k185A.1-10 medicinnavn, text
k186.1-10

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k185?
k1860101 – k1861036

k187.

Konstaterede din læge eller jordemoder, at du havde blodmangel i graviditeten?
1. ja
2. nej ->k192
3. ved ikke ->k192
4. ønsker ikke at svare ->k192

k188.

Hvad skyldtes blodmanglen? k188_1 – k188_6
1. jernmangel,
2. B-12/ folinsyre mangel
3. blødning
4. andet_____________________________________
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare
7. færdig

k188A

anden årsag til blodmangel, text

k189.

Tog du medicin mod blodmanglen (under graviditeten)?
1. ja
2. nej ->k192
3. ved ikke ->k192
4. ønsker ikke at svare ->k192

k190.

Hvilken medicin tog du?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

k190A

text (naturmedicinnavn)

k190B

text (anden medicin navn)

k190_1 – k190_6
jernpiller
fik blodtransfusion
naturmedicin,____
andet:____
ved ikke
ønsker ikke at svare
færdig

k191.1-4

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k190/fik du blodtransfusion?
k1910101 – k1910436

k192.

Nogle kvinder får i graviditeten konstateret celleforandringer på
livmoderhalsen. Har du haft sådanne celleforandringer i graviditeten.
1. ja
2. nej ->k195
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3. ved ikke ->k195
4. ønsker ikke at svare ->k195
k193.

Ved du, hvor udtalte disse celleforandinger var?
1. lette
2. middel
3. svære
4. livmoderhalskræft
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k194.

Hvordan blev du behandlet for det? k194_1 – k194_8
1. ingen behandling
2. cryobehandling, blev frosset
3. laserevaporation
4. keglesnit
5. forsvandt af sig selv
6. andet_________________________
7. ved ikke
8. ønsker ikke at svare
9. færdig

k194A

anden behandling mod celleforandringer, text

k195.

Havde du i den sidste del af graviditeten alvorlig sygdom, vi endnu ikke har talt
om, fx hjertesygdom?
1. ja
2. nej ->k197
3. ved ikke ->k197
4. ønsker ikke at svare ->k197

k196.

Hvilken sygdom ?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k196A

Anden alvorlig sygdom, text

k197.

Fik du, mens du var gravid, eller i forbindelse med afslutningen af graviditeten,
blodtransfusion?
k197_1 – k197_6
1. ja, under graviditeten
2. ja, i forbindelse med aborten/fødslen
3. ja, mere end et døgn efter aborten/fødslen
4. nej
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare
7. færdig

k198.

Tog du nogen former for smertestillende medicin, f.x. almindelige
hovedpinepiller eller stærkere piller, mens du var gravid?
1. ja
2. nej ->k202
3. ved ikke ->k202
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4. ønsker ikke at svare ->k202
k199.

Hvilke former for smertestillende medicin tog du? k199_1 – k199_47
1. Abalgin
2. Acetyl-salicylsyre
3. Albyl
4. Aspirin
5. Bonyl
6. Brufen
7. Codyl
8. Contalgin
9. Diclon
10.Doloxene
11.Doltard
12.Felden
13.Gelonida
14.Globentyl
15.Ibumetin
16.Ibuprofen
17.Idotyl
18.Ketogan
19.Kodamid
20.Kodimagnyl
21.Koffein-fenazon
22.Koffeotyl
23.koffipyrin
24.koffisal
25.Magnyl
26.Metadon
27.Naprosyn
28.Naproxen
29.Orudis
30.Palfium
31.Pamol
32.Panodil
33.Paracetamol
34.Petidin
35.Pinex
36.Pirkam
37.Prolixan
38.Setamol
39.Surgamyl
40.Tedolan
41.Temgesic
42.Treo
43.Voltaren
44.Zoflam
45.Andet_______
46.ved ikke
47.ønsker ikke at svare
48.færdig

k199A

text (andet)
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k200.1-10

I hvilke graviditetsuger har du taget svar i k199
k2000101 – k2004536

k201.1-10

Hvor mange svar i k199 tog du i alt om ugen?
1. svar i antal piller om ugen
2. svar i antal piller i alt
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k201A.1-10

antal piller om ugen (1-99)

k201B.1-10

Antal piller i alt (1-99)

k202.

k203.

Tog du (imens du har været gravid) noget medicin mod infektion eller
betændelse: For eksempel penicillin, sulfa, andet antibiotika eller
svampemiddel?
1.
ja
2.
nej ->k205
3.
ved ikke ->k205
4.
ønsker ikke at svare ->k205
Hvilken medicin tog du mod betændelse? k203_1 – k203_69
1. abboticin
2. abboticin novum
3. achromycin
4. ampicillin
5. aureomycin
6. bactrim
7. calcipen
8. cefalexin
9. ciproxin
10.dalacin
11.diclosil
12.doktacillin
13.doxycyklin
14.draximox
15.dumocyklin
16.dumoxin
17.ekvacillin
18.elyzol
19.ery-maxin
20.erycin
21.erystrat
22.erythromycin
23.escumycin
24.fasigyn
25.fenoxicillin
26.flagyl
27.flemoxin
28.forilin
29.fucudin
30.heracillin
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31.hexabotin
32.imacillin
33.imadrax
34.keflex
35.kefolor
36.lucopenin
37.lucosil
38.metronidazol
39.miraxid
40.oxycyklin
41.oxytetracyklin
42.oxytetral
43.penglobe
44.penicillin
45.pondocillin
46.primcillin
47.rocolin
48.rovamycin
49.selexid
50.spectramox
51.sulfa
52.sulfametizol
53.sulfametizol med trimetoprim
54.sulfotrim
55.surlid
56.syntrizin
57.tarivid
58.temac
59.tetracyklin
60.tetralysal
61.vancocin
62.velosef
63.vepicombin
64.vibramycin
65.zinnat
66.zoroxin
67.andet____
68.ved ikke
69.ønsker ikke at svare
70.færdig
k203A.1-10

Andet antibiotikum, text

k204.1-10

Hvor langt var du i graviditeten da du tog svar i k203?
k2040101 – k2046736

k205.

Tog du sovemedicin, beroligende medicin, medicin mod depression eller anden
medicin, som virker på nerverne eller humøret (mens du har været gravid)?
1. ja
2. nej ->k209
3. ved ikke->k209
4. ønsker ikke at svare ->k209

k206.

Hvilken medicin tog du?

Sent abort m.v. interview

k206_1 – k206_93

Navn; Abort 30l.doc

Skemaansvarlig: AMN

Side 48

1. alopam
2. amitriptylin
3. anafranil
4. apodorm
5. apozepam
6. aururix
7. bromam
8. cipramil
9. ciprex
10.concordin
11.dalmadorm
12.demolox
13.diazepam
14.dumolid
15.dumozolam
16.esucos
17.euhypnos
18.Fenemal
19.fevarin
20.flunipam
21.flunitrazepam
22.fluoxetin
23.flutin
24.foncil
25.fondozal
26.fondur
27.fontex
28.fonzac
29.frisium
30.halcion
31.hexalid
32.imipramin
33.imiprex
34.imovane
35.insidon
36.klomipramin
37.klopoxid
38.lendorm
39.lexotan
40.librium
41.Litarex
42.lithionit
43.lithiumkarbonat
44.ludiomil
45.marplan
46.mianserin
47.mogadon
48.navane
49.nitrazepam
50.noritren
51.normison
52.nozinan
53.oxabenz
54.oxazepam
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55.pacisyn
56.pertofran
57.plegicil
58.pronoctan
59.prothiaden
60.prozil
61.quitaxon
62.rilamir
63.risolid
64.rohypnol
65.ronal
66.roscal
67.roxiam
68.saroten
69.sensival
70.serenase
71.serepax
72.seroxat
73.sinquan
74.stesolid
75.stilnoct
76.surmontil
77.tafil
78.temazepam
79.temesta
80.terfluzin
81.tofranil
82.tolvon
83.tranxen
84.triazolam
85.triazoral
86.tryptizol
87.tymelyt
88.valaxona
89.valium
90.zoloft
91.Andet_______
92.ved ikke
93.ønsker ikke at svare
94.færdig
k206A

andet psykofarmaka, text

k207.1-10

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k206?
k2070101 – k2079136

k208.1-10

Hvor mange svar i k206 tog du i alt om ugen?
1. svar i antal piller om ugen
2. svar i antal piller i alt
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k208A.1-10

antal piller om ugen (1-99)
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k208B.1-10

Antal piller i alt (1-99)

k209.1-10

Anvendte du noget medicin, mens du har været gravid, som vi ikke har talt om
indtil nu?
1. ja
2. nej ->k212
3. ved ikke ->k212
4. ønsker ikke at svare ->k212

k210.1-10

Hvilken medicin?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k210A.1-10 Medicinnavn for anden medicin, text
k211.1-10

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k210?
k2110101 –k2111036

Loop: k209 - k211
k212.1-10

Tog du noget naturmedicin, som vi ikke har talt om indtil nu, mens du har været
gravid?
1. ja
2. nej ->k215
3. ved ikke ->k215
4. ønsker ikke at svare ->k215

k213.1-10

Hvilke former for naturmedicin tog du?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k213A.1-10 Navn på naturmedicin, text
k214.1-10

I hvilke graviditetsuger tog du svar i k213?
k2140101 – k2141036

Loop k212-k214.
Til sidst til nogle spørgsmål som handler om din dagligdag og dine vaner i
almindelighed
k215.

Hvor mange timer sov du i døgnet i den sidste del af graviditeten?
1. svar findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k215A

XX timers søvn i gennemsnit

k216.

Sov du normalt i vandseng?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
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4. ønsker ikke at svare
k217.

Skete det, at du var forhindret i at sove det meste af natten, f.x. p.g.a. arbejde,
graviditetsgener eller omsorg for familiemedlemmer?
1. ja
2. nej ->k220
3. ved ikke ->k220
4. ønsker ikke at svare ->k220

k218.

Hvor ofte var du vågen det meste af natten?
1. mindre end en gang om måneden
2. gange om måneden
3. én gang om ugen
4. flere gange om ugen
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k219.

Hvad skyldtes dette?
1. graviditetsproblemer
2. arbejde
3. omsorg for familiemedlemmer
4. andet_________________
5. ved ikke
6. ønsker ikke at svare

k219A

Anden årsag til manglende nattesøvn, text

k220.

Havde du mulighed for at hvile dig midt på dagen?
1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare

k221.

Var du i sauna, mens du var gravid?
1. ja
2. nej ->k223
3. ved ikke ->k223
4. ønsker ikke at svare ->k223

k222.

I hvilke graviditetsuger var du i sauna?
k222_1 – k222_36

k223.

Var du i solarium, mens du var gravid?
1. ja
2. nej ->k225
3. ved ikke ->k225
4. ønsker ikke at svare ->k225

k224.

I hvilke graviditetsuger var du i solarium?
k224_1 – k224_36

k225.

Hvor mange glas postevand fra din bolig vil du anslå, at du drak dagligt? (Også
det du blander op med saft)
1. svar findes
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2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare
k225A

Antal glas om dagen, xx

k226.

Dyrkede du, i den sidste del af graviditeten, nogen form for motion?
1. ja
2. nej ->k230
3. ved ikke ->k230
4. ønsker ikke at svare ->k230

k227.

Hvilke motionsformer dyrkede du?
k227_1 – k277_15
1. speciel gymnastik/aerobics for gravide
2. aerobics/gymnastik
3. dans
4. cykling
5. rask gang
6. jogging, orienteringløb
7. boldspil
8. svømning
9. styrketræning, helsecenter
10.badminton
11.tennis
12.ridning
13.andet,______
14.ved ikke
15.ønsker ikke at svare
16.færdig

k227A

andet, text

k228.1-13

Hvor mange gange om ugen dyrkede du svar i k227?
1. antal gange om ugen findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k228A.1-13 x gange om ugen
k229.1-13

I hvor lang tid ad gangen dyrkede du svar i k227?
1. antal minutter findes
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare

k229A.1-13 xx antal minutter af gangen
kB230.

Var du under graviditeten uden for Danmark?
1. ja
2. nej ->slut
3. ved ikke ->slut
4. ønsker ikke at svare ->slut

k231.

Hvilket kontinent har du været i?
k231_1 – k231_8
1. Europa
2. NordAmerika/Mellemamerika
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I hvilke lande var du i
k231A
Europa
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Sydamerika
Afrika
Asien
Australien/New Zealand
ved ikke
ønsker ikke at svare
færdig

k231a_1 – k231a_48
1. Albanien
2. Andorra
3. Belgien
4. Bosnien
5. Bulgarien
6. England
7. Estland
8. Finland
9. Frankrig
10.Grækenland
11.Grøndland
12.Holland
13.Hviderusland
14.Irland
15.Island
16.Italien
17.Jugoslavien
18.Kroatien
19.Letland
20.Lichtenstein
21.Litauen
22.Luxembourg
23.Malta
24.Moldavia
25.Monaco
26.Nordirland
27.Norge
28.Polen
29.Portugal
30.Rumænien
31.San Marino
32.Schweiz
33.Serbien
34.Skotland
35.Slovakiet
36.Spanien
37.Sverige
38.Tjekkiet
39.Tyrkiet
40.Tyskland
41.Ukraine
42.Ungarn
43.Vatikanstaten
44.Wales
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45.Østrig
46.Andet
47.Ved ikke
48.Vil ikke svare
49.FÆRDIG
k231g

andet, txt

k231B

NordAmerika

g231h

andet, txt

k231C

Sydamerika

k231b_1 – k231b_36
1. Antigua og Barbudo
2. Barbados
3. Bahamas
4. Belize
5. Bermuda
6. Canada
7. Cayman Islands
8. Costa Rica
9. Cuba
10.Curacao
11.Dominikanske rep.
12.El Salvador
13.Grenada
14.Grøndland
15.Guadelope
16.Guatamala
17.Haiti
18.Hawai
19.Honduras
20.Jamaica
21.Martinique
22.Mexico
23.Nicaragua
24.Panama
25.Puerto Rico
26.Saint Kitts og Nevis
27.Saint Lucia
28.Saint Piere et Miquebu
29.St. Vincent/Grenadinerne
30.Trinedad og Tabago
31.Turlos og Caicos Islands
32.USA
33.Vestindien
34.Andet:
35.Ved ikke
36.Vil ikke svare
37.FÆRDIG

1.
2.
3.
4.
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5. Colombia
6. Ecuador
7. Falklandsøerne
8. Fransk Gyana
9. Gyana
10.Paraguay
11.Peru
12.Surinam
13.Uruguay
14.Venezuela
15.Andet:
16.Ved ikke
17.Vil ikke svare
18.FÆRDIG
k231

andet,txt

k231D

Afrika
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k231d_1 – k231d_64
1. Acorerne
2. Algeriet
3. Angola
4. Ascension
5. Benin
6. Botswana
7. Burkina Faso
8. Burundi
9. Cameroun
10.Centr.Afr.Rep.
11.Comorerne
12.Congo
13.Djibouti
14.Egypten
15.Elfenbenskysten
16.Etiopien
17.Gabon
18.Gambia
19.Ghana
20.Guinea
21.Guinea-Bissau
22.Kanariske Øer
23.Kap Verde
24.Kenya
25.Lesotho
26.Liberia
27.Libyen
28.Madagaskar
29.Madeira
30.Malawi
31.Mali
32.Marokko
33.Mauritanien
34.Mauritius
35.Mayotte
36.Mosambique
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37.Namibia
38.Niger
39.Nigeria
40.Reunion
41.Rwanda
42.Saint Helena
43.Sao Tome/Principe
44.Senegal
45.Seychellerne
46.Sierra Leone
47.Somalia
48.Sudan
49.Swaziland
50.Sydafr. Rep.
51.Tanzania
52.Tchad
53.Togo
54.Tunesien
55.Uganda
56.Vest-Sahara
57.Zaire
58.Zambia
59.Zimbabwe
60.Ækv. guinea
61.Øvre Volta
62.Andet:
63.Ved ikke
64.Vil ikke svare
65.FÆRDIG
k231j

andet, txt

k231E

Asien
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1. Afghanistan
2. Arabiske Emirater
3. Armenien
4. Aserbajdsjan
5. Bahrain
6. Bangladesh
7. Bhutan
8. Brunei
9. Burma
10.Cypern
11.Filippinerne
12.Georgien
13.Hong Kong
14.Indien
15.Indonesien
16.Irak
17.Iran
18.Israel
19.Japan
20.Jordan
21.Kampuchea
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22.Kasakhstan
23.Kina
24.Kirgistan
25.Kuwait
26.Laos
27.Libanon
28.Macao
29.Malaysia
30.Maldiverne
31.Mongoliet
32.Nepal
33.Nordkorea
34.Oman
35.Pakistan
36.Qatar
37.Rusland
38.Saudi Arabien
39.Singapore
40.Sri Lanka
41.Syrien
42.Tadsjikistan
43.Taiwan
44.Thailand
45.Tibet
46.Turkmenistan
47.Tyrkiet
48.Usbekistan
49.Vietnam
50.Yemen
51.Andet:
52.Ved ikke
53.Vil ikke svare
54.FÆRDIG
k231k

andet, txt

k231F

Australien eller NewZealand
k231f_1 – k231f_23
1. Australien
2. Fiji
3. Fransk Polynesien
4. Guam
5. Kiribati
6. Nauru
7. New Zealand
8. Northern Marianna Islands
9. Ny Caledonien
10.Ny Guinea
11.Marshall Islands
12.Micronesien
13.Palau
14.Pacific Islands
15.Pitcairn
16.Salomonøerne
17.Samoa Islands
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18.Tonga
19.Tuvalu
20.Vanuta
21.Andet:
22.Ved ikke
23.Vil ikke svare
24.FÆRDIG
k231l

andet, txt

Slut:
Nu er interviewet slut. Tak fordi du ville medvirke.
SÅFREMT BARNET STADIG LEVER:
Næste gang du hører fra os, vil være ca. ½ år efter fødslen. Der vil du modtage et
brev om tidspunkt for et nyt interview.
Tusind tak og farvel!
SÅFREMT BARNET IKKE LEVER:
Du vil ikke blive kontaktet yderligere i forbindelse med Bedre sundhed for mor og
barn.
Jeg vil gerne slutte med at takke dig for at du har deltaget i forskningsprojektet. Hvis
du har nogle spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte
projektet på den adresse eller telefonnummeret, som står på papirerne. Tak for din
indsats.
( Bedre sundhed for mor og Barn, Artillerivej 5, 2300 København N. Tlf:32 68 81 21)

Her er mulighed for at notere helt specielle væsentlige forhold ved denne graviditet, som du
via interviewet har fået kendskab til.
k232.

text
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Skal udfyldes til sidst af intervieweren:
a.

Interviewer id. _______________________

k233.

Hvordan synes du kontakten var mellem dig og den gravide kvinde
1. meget god
2. god
3. nogenlunde
4. dårlig

k234.

Føler du at de afgivne svar på “følsomme” spørgsmål er troværdige?

.1
.2

rygning
alkohol

1. ja
1. ja

2.nej
2.nej

3.tvivlsom
3.tvivlsom

.3

hash

1. ja

2.nej

3.tvivlsom

.4

belastning

1. ja

2.nej

3.tvivlsom

.5

vægt

1. ja

2.nej

3.tvivlsom

k235.

Andre vigtige kommentarer, som du mener kan have betydning for kvaliteten af
oplysningerne:
text
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