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Slik: Ikke slik: Tall skrives slik:
 

Ditt svar er viktig!
Dette spørreskjemaet sendes til et tilfeldig utvalg innbyggere i kommunen din. Utvalget er tilrettelagt av 
Folkeregisteret, slik at det er representativt for befolkningen. Din besvarelse er avgjørende for at undersøkelsens 
informasjon skal kunne gi et presist uttrykk for hele befolkningens ønsker og behov.

Du er sikret anonymitet. TNS Gallup, som har ansvar for datainnsamlingen, arbeider i henhold til retningslinjer gitt 
av Datatilsynet, og er underlagt taushetsplikt. Spørreskjemaet sikkerhetsmakuleres etter bruk.

Du kan svare på Internett
Undersøkelsens spørreskjema er tilrettelagt på Internett. Dersom du foretrekker å svare elektronisk, finner du 
spørreskjemaets nettadressse (URL), sammen med din individuelle brukeridentitet og ditt eget passord, i brevet 
som følger dette spørreskjemaet.

Om utfyllingen
Før spørsmålene besvares, leser du spørsmålsteksten og svaralternativene nøye. De fleste spørsmålene besvares 
ved å krysse av for det svaralternativet som passer best. Det kan hende at ingen av de foreslåtte svaralternativene 
passer helt for deg. Avmerk da for det alternativet som ligger nærmest. Det vil være til stor hjelp for oss om du er 
nøyaktig når du setter kryss i boksene, og om du bruker blå eller sort penn.

Eksempel på utfyllling:

ØSTFOLD HELSEPROFIL 2011

Enkelte steder ber vi deg skrive tall i ruter. Vi ber deg da vennligst skrive tydelig, ett tall i hver rute. I noen tilfeller 
kan det være aktuelt at du skriver tekst. Det er da satt av egne svarbokser for dette, og vi ber deg vennligst skrive 
innenfor boksens ramme.

Hopp over et spørsmål, dersom du synes det er vanskelig å svare, fremfor ikke å fylle ut skjemaet. Vi ber deg 
vennligst under alle omstendigheter returnere skjemaet til oss i den ferdig frankerte svarkonvolutten – helst innen 
en uke – og selv om noen av spørsmålene ikke er besvart.

Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål om utfyllingen av skjemaet, eller trenger nytt materiell, kan du ringe gratis til TNS Gallup, 
hverdager i tidsrommet klokken 09:00-11:00, på telefon 80 08 47 00. Alternativt kan du sende en e-post til 
Lisbet.saksgård@tns-gallup.no.
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1  Generelt sett, vil du si at helsen din er:
Merk: Sett ett kryss

Svært god

Ganske god

Verken god eller dårlig

Ganske dårlig

Svært dårlig

Vet ikke

2  Vil du si at du føler deg frisk nok til å 
kunne gjøre det du har lyst til å gjøre?
Merk: Sett ett kryss

Ja, for det meste

Ja, av og til

Nei, (nesten aldri)

Vet ikke

3  Har du noen form for langvarig sykdom 
eller helseproblem? Med langvarig tenkes 
på sykdom eller problem, som har vart 
eller forventes å vare i minst 6 måneder.
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke

4  Har du vært begrenset i å utføre vanlige, 
daglige aktiviteter på grunn av sykdom 
eller helseproblemer i lengre tid? Vi 
tenker da på de siste 6 måneder eller 
lengre.
Merk: Sett ett kryss

Ja, alvorlig begrenset

Ja, begrenset, men ikke alvorlig

Nei, ikke begrenset

Vet ikke

5  Har du noe problem med å komme inn 
og ut av boligen din, eller rundt i boligen 
din, på grunn av funksjonshemming 
eller manglende tilrettelegging for 
funksjonshemming?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke

6  Har du noe problem med å komme inn 
og ut av offentlige bygg og offentlige 
kontorer i hjemkommunen din, på grunn 
av funksjonshemming eller manglende 
tilrettelegging for funksjonshemming?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke

7 	Nedenfor	finner	du	en	liste	over	ulike	typer	plager.	I	hvilken	grad	har	du	vært	plaget	av	disse	
den siste uken?

Merk: Sett ett kryss på hver linje
Veldig mye 

plaget
Ganske mye 

plaget Litt plaget Ikke plaget Vet ikke

Plutselig frykt uten grunn

Følt deg redd eller engstelig 

Matthet eller svimmelhet

Følt deg anspent eller oppjaget

Hatt lett for å klandre deg selv

Søvnproblemer

Følelse av å være unyttig, lite verdt

Følelse av at alt er et slit

Følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden

HELSEN DIN
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8  Hva er din nåværende hovedaktivitet?
Merk: Sett ett kryss

Arbeidstaker

Arbeidsgiver (Selvstendig med ansatte)

Selvstendig næringsdrivende (uten ansatte) 

Hjemmearbeidende

Fødselspermisjon eller annen betalt permisjon 

Alderspensjonist

Uføretrygdet eller AFP-pensjonist

Arbeidsledig

På sosialhjelp

Under utdanning

Annet

HELSE OG ARBEID

9  Hvis du er yrkesaktiv, vennligst skriv 
stillingsbetegnelsen for ditt nåværende 
yrke. Hvis du har vært yrkesaktiv 
tidligere, skriv stillingsbetegnelsen for 
det yrket du hadde sist:
(Skriv en så nøyaktig stillingsbeskrivelse du kan. 
For eksempel: kontorassistent, ikke bare assistent; 
barneskolelærer, ikke bare lærer; snekkerlærling, ikke 
bare snekker eller lærling)

10  Mottar du pensjon eller trygd, som ikke er 
knyttet til alder?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke
Gå til 12

11  Hva slags pensjon eller trygd er det?
Flere kryss mulig

Uførepensjon 

Sykepenger 

Rehabiliterings- eller attføringsstønad 

Annen individuell pensjon fra offentlig sektor 

Annen individuell pensjon fra privat sektor 

Gavepensjon

Annen pensjon eller trygd

Vet ikke

12  Hvordan vurderer du arbeidsevnen din i 
forhold til din helsetilstand?
Merk: Sett ett kryss

Jeg kan uten problemer klare en vanlig jobb

Jeg kan med anstrengelse klare en vanlig jobb
Jeg kan bare klare en vanlig jobb, dersom det tas 
hensyn til helsetilstanden min (f.eks ved nedsatt 
arbeidstid, tilrettelegging på arbeidsplassen, endrede 
arbeidsoppgaver)
Jeg kan ikke under noen omstendigheter klare en 
vanlig jobb

Vet ikke

13  Hvordan tror du arbeidsevnen din vil 
være om 2 år?
Merk: Sett ett kryss

Jeg vil uten problemer kunne klare en vanlig jobb

Jeg vil med anstrengelse kunne klare en vanlig jobb
Jeg vil bare kunne klare en vanlig jobb, dersom det tas 
hensyn til helsetilstanden min (f.eks gjennom nedsatt 
arbeidstid, tilrettelegging på arbeidsplassen, endrede 
arbeidsoppgaver)
Jeg vil ikke under noen omstendigheter kunne klare en 
vanlig jobb

Vet ikke

ARBEIDSFORHOLD
SPØRSMÅL14-19 BESVARES DERSOM DU ER 
YRKESAKTIV. HVIS DU IKKE ER YRKESAKTIV, 
VENNLIGST GÅ TIL SPØRSMÅL 20

14  Hvordan vil du beskrive arbeidet ditt? 
Merk: Sett ett kryss
For det meste stillesittende arbeid (f.eks 
skrivebordsarbeid, montering)
Arbeid der du går mye (f.eks ekspeditørarbeid, lett 
industriarbeid, undervisning)
Arbeid der du både går og løfter mye (f.eks 
postombæring, pleie, bygningsarbeid)
Tungt kroppsarbeid (f.eks skogsarbeid, tungt 
jordbruksarbeid, tungt bygningsarbeid)

Vet ikke
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15  Hvor ofte forekommer følgende forhold i arbeidet ditt?

Merk: Sett ett kryss på hver linje Aldri Sjelden
Noen dager i 

uken Hver dag Vet ikke

Støy (må heve røsten for å bli hørt).

Berøring med kjemiske stoffer/ væsker/ gasser
Monotont/ ensidig eller stillesittende arbeid ved 
dataskjerm eller lignende

16  Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om arbeidssituasjonen din?

Merk: Sett ett kryss på hver linje Helt uenig
Delvis 
uenig Delvis enig Helt enig Vet ikke

Har ikke 
overordnet/ 

kolleger

Jeg har svært liten innflytelse på hvordan arbeidet 
skal utføres 
Jeg har vanligvis nok tid til de enkelte 
arbeidsoppgaver 

Min overordnede lytter til hva jeg har å si 
Arbeidskollegene mine hjelper meg til å få jobben 
gjort.

Jeg er utsatt for mobbing eller trakassering

17  Hvor mange arbeidsdager har du vært hjemme fra arbeid på grunn av sykdom, skader eller 
symptomer de siste 2 ukene - og det siste året?
Hvis ingen, skriv 0. Hvis du ikke vet, skriv 99 / 999

I løpet av de siste 2 ukene. Totalt antall arbeidsdager:

I løpet av det siste året (inkludert de siste 2 ukene). Totalt antall arbeidsdager: 

18  Hvis du selv kunne velge, ved hvilken alder ville du helst slutte med å arbeide? 

Skriv alder, ett siffer i hver rute. Hvis du ikke vet, skriv 99

Alder:  

19  Ved hvilken alder, tror du det er realistisk at du slutter å arbeide?

Skriv alder, ett siffer i hver rute. Hvis du ikke vet, skriv 99

Alder: 

TIL ALLE: FORHOLD SOM KAN PÅVIRKE HELSEN

20  Hvor ofte gjør du følgende:  

Merk: Sett ett kryss på hver linje

2 eller 
flere 

ganger 
per dag 

1 gang 
per dag

5-6 
ganger 
per uke

2-4 
ganger 
per uke

1 gang 
per uke 

eller 
sjeldnere

Aldri/
nesten 
aldri Vet ikke

Spiser frukt (regn ikke med juice eller fruktsaft)?
Spiser grønnsaker eller salat (regn ikke med 
grønnsakjuice eller poteter)?

Drikker frukt- eller grønnsakjuice / smoothie?
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21  Røyker du?
Merk: Sett ett kryss

Ja, daglig

Ja, av og til

Nei

Vet ikke

22  Snuser du?
Merk: Sett ett kryss

Ja, daglig

Ja, av og til

Nei

Vet ikke

23  Hvor ofte drikker du alkohol?
Merk: Sett ett kryss

Aldri 

Månedlig eller sjeldnere

2-4 ganger i måneden

2-3 ganger i uken

4 ganger i uken eller mer

Vet ikke 

Gå til 26

Gå til 26

24  Hvor mange enheter alkohol (en  
enhet=én	flaske/boks	øl,	ett	glass	vin	
eller én drink) drikker du vanligvis når du 
drikker?
Merk: Sett ett kryss

1-2

3-4

5-6

7-9

10 eller flere

Vet ikke

25 	Hvor	ofte	drikker	du	6	eller	flere	enheter	
alkohol ved en og samme anledning? 
Merk: Sett ett kryss

Aldri

Sjelden

Noen ganger i måneden

Noen ganger i uken

Nesten daglig

Vet ikke

26  Driver du noen form for sport, mosjon 
eller fysisk aktivitet – alene eller sammen 
med andre?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke
Gå til 29

27  Hva slags sport, mosjon eller fysisk(e) 
aktivitet(er) driver du med?
Skriv inn tekst – du kan notere flere aktiviteter

28  I en typisk uke, hvor mange dager driver 
du du sport, mosjon eller fysisk aktivitet?
Skriv antall. Dersom du ikke er fysisk aktiv, skriv 0. 
Dersom du ikke vet, skriv 9

Antall dager

29  Er det noe som forhindrer deg i å være 
mer fysisk aktiv enn du nå er?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke
Gå til 31

30  Hvilke forhold er det som forhindrer deg i 
å være (mer) fysisk aktiv?
Skriv inn tekst – du kan notere flere forhold

31  Kunne du tenke deg å delta i en eller 
annen form for sport, mosjon, eller 
annen fysisk aktivitet, som du ikke driver 
allerede?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke
Gå til 33

32  Hva slags aktivitet(er) kunne du tenke 
deg å delta i?
Skriv inn tekst – du kan notere flere aktiviteter
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33  Når foretrekker du, eller ville du 
foretrekke, å være fysisk aktiv?
Merk: Sett ett kryss

Om morgenen

Om formiddagen

Om ettermiddagen

Om kvelden

Alle tider passer/tidspunktet er uvesentlig

Ønsker ikke å være fysisk aktiv

Vet ikke

34  Alt i alt, hvilken av de følgende 
beskrivelser passer best på dine 
fritidsaktiviteter det siste året?
Merk: Sett ett kryss
Trener hardt og driver konkurranseidrett regelmessig 
og flere ganger i uken
Driver mosjonsidrett eller tungt hagearbeid minst fire 
timer i uken
Spaserer, sykler eller driver lettere mosjon minst 
fire timer i uken (inkludert søndagsturer, lettere 
hagearbeid, sykling/ spasering til jobb etc.)

Leser, ser på TV eller annen stillesittende aktivitet

Vet ikke

35  Hvor ofte treffer du familie, som du ikke bor sammen med (inkludert onkler, tanter etc.), og 
hvor ofte treffer du venner og kjente? 

Merk: Sett ett kryss på hver linje

Daglig/ 
nesten 
daglig

1-2 ganger 
i uken

1-2 ganger 
i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke

Familie og slektninger         

Venner og bekjente              

36  Hvor mange personer står deg så nær at 
du kan regne med dem hvis du har store 
personlige problemer?  
Merk: Sett ett kryss

Ingen

1-2

3-5

Flere enn 5

Vet ikke

37  Hender det at du er alene, selv om du 
egentlig har mest lyst til å være sammen 
med andre? 
Merk: Sett ett kryss

Ja, ofte    

Ja, av og til

Nei, (nesten) aldri

Vet ikke

38  Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Merk: Sett ett kryss på hver linje Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Vet ikke

De fleste mennesker ville utnytte meg hvis de fikk sjansen
De fleste mennesker forsøker som regel å være 
grunnleggende rettferdige

Man kan stole på de fleste mennesker
Man kan ikke være forsiktig nok, når man har med andre 
mennesker å gjøre

39  Hvor stor eller liten tiltro har du til følgende samfunnsinstitusjoner?

Merk: Sett ett kryss på hver linje Svært stor Ganske stor Ganske liten Svært liten Vet ikke

Helsevesenet 

Skolevesenet 

NAV

Kommunestyret

Fylkestinget

Politiet

Rettsvesenet

Massemedia (Radio, TV, aviser)
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40  Hvor mange ganger de siste 12 månedene har du selv benyttet de følgende tjenestene?

Merk: Sett ett kryss på hver linje Ingen ganger      1-3 ganger     
4 eller flere 

ganger Vet ikke

Fastlege / allmenpraktiserende lege 

Bedriftslege

Psykolog eller psykiater (privat eller poliklinikk)

Annen spesialist (privat eller poliklinikk)

Legevakt (privat eller offentlig)

Sykehus (innlagt)

Hjemmesykepleie

Fysioterapeut 

Helsesøster eller jordmor på helsestasjon, skole/bedrift  

Kiropraktor

Tannlege / tannpleier 

Alternativ behandling 

41  Har du tatt noen medisiner de siste to ukene?
Flere kryss mulig

Hostemedisin

Astmamedisin

Medisin mot høyt blodtrykk

Hjertemedisin

Medisin mot hudproblemer

Smertestillende medisin mot smerter i muskler, sener og ledd 

Andre typer smertestillende 

Sovemedisin

Avføringsmidler

Beroligende medisiner

Penicillin eller andre antibiotika

Allergimedisin

Annen medisin (vennligst spesifiser) 

Nei, har ikke tatt noen medisin de siste to ukene

Vet ikke

BOSTEDET DITT
42  Når du tenker på bostedet og ditt nærområde, vil du da si at…

Merk: Sett ett kryss på hver linje Ja Nei Vet ikke

Tilgjengelighet og utvalg av butikker, bank, postkontor etc. er bra?
Tilgjengelighet og utvalg av underholdningstilbud og kulturtilbud (bibliotek, 
kino, teater, dansested, etc.) er bra
Mulighetene er gode for fritidsaktiviteter (sportsarenaer, svømmehaller, 
løpebaner, turstier etc.)?

Kollektivtransporttilbudet er godt?
Muligheten for å treffe naboer og andre mennesker på offentlige 
møteplasser, forsamlingshus, kirke, foreninger etc. er bra?

Området er rolig og trygt?

Området har forstyrrende støy (fra industri, trafikk, jernbane etc.)?

Området har dårlig luftkvalitet (lukt, røyk, støv/sot fra industri, trafikk etc.)?

BRUK AV HELSETJENESTER
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43  Har du i løpet av de siste 12 månedene 
selv vært offer for vold, overgrep eller 
hærverk i nærområdet ditt?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke

44  I hvilken grad føler du deg knyttet til 
nærområdet ditt?
Merk: Sett ett kryss

Sterkt tilknyttet 

Noe tilknyttet 

Ikke spesielt tilknyttet

Ikke tilknyttet i det hele tatt

Vet ikke

45  Deltar du i foreningsliv, møtevirksomhet, 
styrer, kveldsskoler eller lignende 
aktiviteter i fritiden? 
Merk: Sett ett kryss

Ja, daglig

Ja, 1 - 2 ganger i uken

Ja, 1 - 2 ganger i måneden

Ja, men sjeldnere

Nei, aldri

Vet ikke

46  Er du leder, kontaktperson eller trener for 
noen form for sport, mosjon eller fysisk 
aktivitet i nærområdet ditt?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke

Gå til 48

47  Kunne du tenke deg å være leder, 
kontaktperson eller trener i noen form for 
sport, mosjon eller fysisk aktivitet?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke

48  Gir du privat eller personlig hjelp eller 
assistanse til personer som er langvarig 
syke eller funksjonshemmede (ikke regn 
med assistanse du utfører i yrket ditt)?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

Vet ikke
Gå til 50

49  Gjelder din personlige hjelp eller 
assistanse..
Merk: Sett ett kryss på hver 
linje Ja Nei

Vet 
ikke

…personer i husstanden din?      
…personer i familien din (som du 
ikke bor sammen med)? 

…venner, bekjente, naboer?

50  Er du mann eller kvinne?
Merk: Sett ett kryss

Mann

Kvinne

51  Hvilket år er du født?
Skriv inn tall, ett i hver rute

Fødselsår:

52  Hvor høy er du?
Skriv tall, ett siffer i hver rute. Hvis du ikke vet, skriv 999.

Høyde i cm   

53  Hvor mye veier du?
Skriv tall, ett siffer i hver rute. Hvis du ikke vet, skriv 999.

Vekt i kg  

INFORMASJON TIL DEN STATISTISKE 
ANALYSEN
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54  Hva er din høyeste fullførte utdanning? 
Merk: Sett ett kryss

Ingen utdanning
Grunnskoleutdanning (10-årig grunnskole, 7-årig 
folkeskole, eller lignende)

Videregående grunnutdanning (Grunnkurs, VK1)
Videregående avsluttende utdanning (Gymnas, 
VK2,VK3,Fagbrev)
Påbygning etter videregående (Kurs, forkurs, enkeltfag 
på høgskole eller universitet)
Universitets- høgskoleutdanning inntil  4 år (Grunnfag, 
mellomfag, cand.mag, høgskoleingeniør, Bachelor)
Universitets – høgskoleutdanning 5-6 år (Hovedfag, 
Master, Sivilingeniør)

Doktorgrad, forskerutdanning  (Dr., Ph.D.)

55  Har du påbegynt noen utdanning som 
ikke er avsluttet?
Merk: Sett ett kryss

Ja

Nei

56  Hvilke(n) utdanning(er) er det du har 
påbegynt, men ikke avsluttet? 
Flere kryss mulig
Grunnskoleutdanning (10-årig grunnskole, 7-årig 
folkeskole, eller lignende)

Videregående grunnutdanning (Grunnkurs, VK1)
Videregående avsluttende utdanning (Gymnas, 
VK2,VK3,Fagbrev)
Påbygning etter videregående (Kurs, forkurs, enkeltfag 
på høgskole eller universitet)
Universitets- høgskoleutdanning inntil  4 år (Grunnfag, 
mellomfag, cand.mag, høgskoleingeniør, Bachelor)
Universitets – høgskoleutdanning 5-6 år (Hovedfag, 
Master, Sivilingeniør)

Doktorgrad, forskerutdanning  (Dr., Ph.D.)

Gå til 57

57  Hva er din sivilstatus? 
Merk: Sett ett kryss

Gift en gang

Gift på nytt

Ugift, samboende

Ugift, aldri vært samboende

Ugift, har vært samboende men bor nå alene

Skilt

Separert

Enke/ enkemann

Annet

58  Hvor mange personer bor i husstanden 
din (inkludert deg selv)? 

      
Skriv antall, ett siffer i hver rute

Antall personer:

60  Hvor ofte i løpet av de siste 12 månedene 
har du (eller andre i husstanden din) hatt 
vanskeligheter med å betale regninger 
(husleie, elektrisitet, telefon, forsikringer 
osv.)?
Merk: Sett ett kryss

Hver måned

Om lag halvparten av månedene

Noen få ganger

Aldri

59 	Hvor	mange	barn/personer	17	år	eller	
yngre bor i husstanden din?      

Skriv antall, ett siffer i hver rute. Hvis ingen barn, skriv 0

Antall barn/personer:

61  Dersom du har kommentarer til helse- og 
miljøforholdene i kommunen din, kan du 
notere dem her:

62  Dersom du har kommentarer til 
undersøkelsen, kan du notere dem her:
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Hobøl kommune

Rakkestad kommune

Råde kommune Sarpsborg kommune

Våler kommune

Aremark kommune

Fredrikstad kommune

Askim kommune

Trøgstad kommune

Skiptvet kommune

Rømskog kommune

Moss kommune

Halden kommune

Spydeberg kommune

Eidsberg kommune

Hvaler kommune Marker kommune

Rygge kommunee
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           Takk for hjelpen!


