SILC spørgeskema 2016
PasnDTim

Hvorledes bliver [barnets navn]
passet i dagtimerne, eller mens du
er på arbejde, uden for eventuel
skoletid?

1
2
3

4
5

6

PasnAntTim

Hvor mange timer i en normal uge?

ejerlejer

Er din bolig en leje- eller en
ejerbolig?

boejer

Hvem står som ejer eller lejer af
boligen?

1..97
1
2
1
2
3
4
5

boprobl
boproblA
boproblA2
boproblA3
boproblB
boproblB2
boproblC

boproblD

boproblE

Har husstanden et eller flere af
følgende problemer i boligen?
Fugtige vægge, gulve eller
fundament?
Utæt tag?
Råd eller svamp i vinduesrammer
eller gulv?
Boligen er for mørk, ikke nok
dagslys?
For lidt plads i boligen?
Støj fra naboer eller udefra (trafik,
forretninger, industri eller lign.)?
Forurening, snavs eller andre
miljømæssige problemer i
nabolaget? Fx røg, støv,
ubehagelige lugte eller forurenet
vand.
Hærværk, vold eller kriminalitet i
nabolaget?
Hvor stor er husstandens månedlige
husleje (hele kroner)? - eventuelt et
skøn.

Vuggestue/børnehave/fritids
hjem/SFO/klub
Dagplejemor eller lignende
Privat pasningsordning mod
betaling, herunder fx.
pasning i hjemmet af ung
pige og pasning i andet
privat hjem mod betaling
Passes i hjemmet af en af
forældrene
Passes på anden måde
(bedsteforældre, venner,
naboer eller andre)
Intet pasningsbehov/passer
sig selv

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Stilles kun hvis
der er børn
mellem 0 og 12
år i husstanden.

PasnDTim=1-5

Lejebolig (herunder
andelsbolig og fribolig)
Ejerbolig
Du og din
samlever/ægtefælle
Dig selv alene
Din samlever/ægtefælle
alene
Anden, der tilhører
husstanden
Anden, der ikke bor tilhører
husstanden
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

1 Ja
2 Nej
0..999997

ejerlejer=1

lejesam
Bidrag til vedligeholdelseskonti og
lignende skal medtages. Beløbet
skal være før fradrag af tilskud som

1

lejeinkl
lejeinklBel

lejetilsk

lejetilskA

bolbyrd

slaatil

restanceA

boligstøtte og boligydelse
Omfatter den husleje, du lige har
opgivet, udgifter til elektricitet,
varme, vand eller kabel TV?
Hvor stor et beløb drejer det sig om
pr. måned? - eventuelt et skøn
Bliver huslejen/boligudgifterne helt
eller delvist dækket af andre? Får
husstanden fx boligstøtte eller
boligydelse?
Hvor stort et beløb (månedligt)i
anden støtte?- eventuelt et skøn
Når du tænker på de samlede
boligudgifter – herunder husleje
eller afdrag og renter på lån,
vedligeholdelsesudgifter, renovation
og lignende - i hvilket omfang er de
så en økonomisk byrde for
husstanden?
Når du tager den samlede indkomst
for alle husstandens medlemmer i
betragtning, hvor svært eller let er
det da at få pengene til at slå til?
Dvs. at afholde de sædvanlige,
nødvendige udgifter. Udgifter i
forbindelse med
erhvervsvirksomhed skal ikke
medregnes.
Har du i 2015 været i restance i
forbindelse med en eller flere af
følgende typer udgifter:

1
2

Ja
Nej

0..999997
Ja, fribolig
Ja (dog IKKE
boligstøtte/boligsikring/
boligydelse)
3 Ja, boligstøtte/boligsikring/
boligydelse
4 Nej
0..999997

ejerlejer=1
lejeinkl=1

1
2

1
2
3

En tung byrde
Noget af en byrde
Ikke noget problem

1
2
3
4
5
6

Meget svært
Svært
Lidt svært
Nogenlunde let
Let
Meget Let

1
2
3
4

Ja, én gang
Ja, flere gange
Nej
Har ikke denne type udgift

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Ja, én gang
Ja, flere gange
Nej
Har ikke denne type udgift
Ja, én gang
Ja, flere gange
Nej
Har ikke denne type udgift
Ja
Nej

1
2

Ja
Nej

Lejetilsk=2

Husleje eller renter og afdrag på
gæld i boligen
restanceB

Regninger vedr. elektricitet, vand
eller gas

restanceC

Afdrag på afbetalingskøb eller
anden gæld (undtagen boliggæld)

uforudset

laanbyrd_a

Hvis husstanden pludselig fik en
uforudset udgift på 10.000 kr., ville
du/I kunne betale den uden at
skulle låne?
Har du selv eller andre i din
husstand forbrugslån eller andre
former for lån - bortset fra boliglån
- der skal afdrages på?

laanbyrd_b

I hvor høj grad udgør afdrag på
disse lån en byrde for husstanden?

mdmin

Kan du give et skøn over den
absolut laveste indkomst efter skat,
som husstanden skal have pr.
måned, for at det lige netop kan
løbe rundt økonomisk - dvs. uden
luksusgoder o. lign., der kan
undværes.
Hellere et usikkert tal end intet

1 En tung byrde
2 Noget af en byrde
3 Ikke noget problem
100..999997

laanbyrd_a =1

2

Harting

svar. Udgifter i forbindelse med
erhvervsvirksomhed skal ikke tages
i betragtning.
Beløb i hele kroner:
Nedenfor er nævnt nogle ting, som
nogle har, og andre ikke har. Det er
ligegyldigt, om de ejes eller lejes.
Har du disse ting, og er årsagen, til
at du evt. ikke har dem, af
økonomisk art?
1
2

hartingA

1
2
3

Har tingen
Har ikke tingen af
økonomiske grunde
Har ikke tingen af andre
grunde
Har tingen
Har ikke tingen af
økonomiske grunde
Har ikke tingen af andre
grunde
Har tingen
Har ikke tingen af
økonomiske grunde
Har ikke tingen af andre
grunde
Har tingen
Har ikke tingen af
økonomiske grunde
Har ikke tingen af andre
grunde
Har tingen
Har ikke tingen af
økonomiske grunde
Har ikke tingen af andre
grunde
Har tingen
Har ikke tingen af
økonomiske grunde
Har ikke tingen af andre
grunde
Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2
3

Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1

Ja

Bil til privat kørsel
3
1
2

hartingB

Farvefjernsyn
3
1
2

hartingC

Computer til privat brug
3
1
2

hartingD

Fri adgang til vaskemaskine
3

PD030

PD080

Mindst to par sko, i den rigtige
størrelse og sko til al slags vejr

1
2
3
1
2

Adgang til internettet i hjemmet
3
Gør du følgende:

PD020

PD050

PD060

PD070
harraadB

Udskifter du slidt tøj til nyt? - ikke
til genbrugstøj
Mødes du mindst én gang om
måneden med venner eller familie
til kaffe eller for at spise sammen
mv.?
Det kan både være i hjemmet eller
på restaurant, café etc.
Deltager du regelmæssigt i
fritidsaktiviteter som fx sport,
biografbesøg eller koncerter?
Kun fritidsaktiviteter, der foregår
uden for hjemmet og medfører en
udgift skal medtages.
Kan du bruge lidt penge på dig selv
hver uge uden at skulle spørge
andre? Fx på en biografbillet, en
gave til en ven eller gå til frisøren.
Har din husstand råd til:

3

harraadC
harraadD
HD080

Intro_arbejd
smarked_IP

At spise et hovedmåltid med kød,
kylling eller fisk eller tilsvarende
vegetarret mindst hver anden dag?
At alle i husholdningen holder
mindst en uges ferie borte fra
hjemmet hvert år?
At holde boligen tilstrækkeligt
opvarmet?
Hvis et møbel i din husstand er
udslidt bliver det så skiftet ud?

2

Nej

1
2

Ja
Nej

1
2
1
2
3

Ja
Nej
Ja
Nej, har ikke råd
Nej, af andre grunde

1
2

Lønmodtager fuld tid
Lønmodtager deltid (inkl.
flexjob)
Elev/lærling
Selvstændig fuld tid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle
fuld tid
Medarbejdende ægtefælle
deltid
På orlov (ikke barselsorlov)
Arbejdsløs/ arbejdssøgende
(inkl. ledig i jobtræning)
Studerende, skoleelev og
lign.
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
og lign.
Førtidspensionist, langtidssyg
og lign.
Hjemmegående
husmor/husfar
Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

Arbejdsmarked
Nu kommer nogle spørgsmål om din
status på arbejdsmarkedet

3
4
5
6
Hvad er din status på
arbejdsmarkedet på nuværende
tidspunkt?
hbeskpt

Deltid er normalt under 30 timer,
fuld tid 30 timer og derover. Har du
flere deltidsjobs, som tilsammen
kommer til at svare til et
fuldtidsjob, så svares fuld tid.
Barselsorlov angives ved den status,
du har orlov fra

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Er det en fast eller en tidsbegrænset
stilling?
FastJob

DelAarg

Ansatte

Stilling

1
2

Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

Hbeskpt=1-2

Fx vikariat eller et andet job, der
var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start

Hvad er den vigtigste årsag til, at
du arbejder på deltid?

Har du underordnede eller ansatte i
din nuværende stilling?
Hvilken stilling har du?

1
2
3
4

Foretrækker deltidsarbejde
Under uddannelse
Egen sygdom eller invaliditet
Kan ikke finde
fuldtidsbeskæftigelse
5 Børnepasning, husarbejde
eller lignende.
6 Andre grunde
1 Ja
2 Nej
String[40]

Hbeskpt=2,5,7

Hbeskpt=1-7
Hbeskpt=1-7

Præciser gerne fx således:
'konsulent i markedsføring' i stedet
for blot 'konsulent', 'specialarbejder

4

ugetim

NytArbejde

på bryggeri' i stedet for blot
'specialarbejder',
'murerarbejdsmand, lagerarbejder
eller lignende' i stedet for blot
'arbejdsmand'
Hvor mange timer om ugen
arbejder du i gennemsnit i
hovedjobbet?
Antal hele timer:
Havde du det samme job for et år
siden?

0…100

1
2
3
1

2
3

NytArbejde_
aarsag

Hvad er årsagen til at du ikke har
det samme job?

4
5
6
7

8

NytArbAarsA

Hvilke andre grunde?

Bijob

Har du nogle bijob?

PostErhvArb
_vsa

UgeTimerFo
ersteBijob

HaftJob

fasttidljob

senestestillin
g

Har du noget erhvervsarbejde ved
siden af din status som fx
arbejdsløs, pensionist, studerende
el. andet?
Hvor mange timer om ugen
arbejder du i gennemsnit i
dette/disse bijob?
(ved flere bijobs lægges timerne
sammen)
Har du tidligere haft
erhvervsarbejde?
Bijob for personer under uddannelse
og kortvarige jobs før planlagt
uddannelsesstart og lignende skal
ikke medregnes.
Var den seneste stilling en fast eller
en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var
tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start.
Hvad var din seneste stilling?

Ja,
Nej, nyt job
Nej, intet job for et år siden
Ønsket om et nyt job (har
overtaget eller søger nu
bedre job)
Afskediget af arbejdsgiver
Det var en
midlertidig/tidsbegrænset
stilling (fx som vikar eller
elev)
Har afviklet egen virksomhed
På grund af ægteskab
På grund af fødsel eller
behov for børnepasning
For at kunne passe personer
med pasningsbehov på grund
af sygdom eller alder
Fordi partner skiftede
arbejde

9 Andre grunde
String
1
2
1
2

Ja
Nej
Ja
Nej

Hbeskpt=1-7
NytArbejde=2

NytArbejde_aarsa
g=9
Hbeskpt=1-7
Hbeskpt=8-15

1..100

Bijob=1
OR
PostErhvArb_vsa
=1

1
2

Ja
Nej

PostErhvArb_vsa
=2

1
2

Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

HaftJob=1

String[40]

HaftJob=1

Præciser gerne fx således:
'konsulent i markedsføring' i stedet
for blot 'konsulent', 'specialarbejder
på bryggeri' i stedet for blot
'specialarbejder',

5

statustidl
ansattetidl

JobInter

JobSoeg
Raadig

FoersteJob

'murerarbejdsmand, lagerarbejder
eller lignende' i stedet for blot
'arbejdsmand'
Var du ved den seneste stilling
selvstændig, lønmodtager eller
medarbejdende ægtefælle?
Havde du ansatte eller
underordnede ved den seneste
stilling?
Hvis du kunne få et job, ville du så
være interesseret?
Har du inden for de sidste 4 uger
gjort noget aktivt for at finde et
job?
Hvis du kunne finde et passende
arbejde nu, kan du så begynde
inden for de næste to uger?
Hvor gammel var du, da du startede
på dit første faste job?
Giv evt. et skøn, hvis du er i tvivl
Hvor mange år har du arbejdet i alt
siden starten på første egentlige
job?

ArbejdsAar

ArbMkPerso
nSidsteAar

Fritidsjob og lignende skal ikke
medtages. Perioder med
barselsorlov og lignende skal
derimod med.
Var din status på arbejdsmarkedet i
2015 den samme i alle 12 måneder?

1
2
3
1
2

Selvstændig
Lønmodtager
Medarbejdende ægtefælle
Ja
Nej

HaftJob=1

1
2

Ja
Nej

1
2

Ja
Nej

PostErhvArb_vsa
=2
AND
Alder<65 år
JobInter=1

1
2

Ja
Nej

HaftJob=1

JobSoeg=1

0…100

0…100

1 Ja
2 Nej

Hvis du fx var i arbejde på fuld tid
hele 2015, så er svaret ja. Hvis du
skiftede fra fuld tid til deltid eller
omvendt, eller blev fx
selvstændig/studerende/pensionist i
løbet af 2015, så er svaret nej.
1
2

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i januar 2015?

ArbMkPerso
nSidsteAar_j
an
_web

Hvis du i en måned havde skiftende
status på arbejdsmarkedet, skal du
markere ved den vigtigste.
Deltid er normalt under 30 timer,
fuld tid 30 timer og derover. Har du
flere deltidsjobs, som tilsammen
svarer til et fuldtidsjob, så svares
for fuld tid.
Barselsorlov angives ved den status
du har orlov fra.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lønmodtager fuld tid
Lønmodtager deltid (inkl.
flexjob)
Elev/lærling
Selvstændig fuld tid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle
fuld tid
Medarbejdende ægtefælle
deltid
På orlov (ikke barselsorlov)
Arbejdsløs/ arbejdssøgende
(inkl. ledig i jobtræning)
Studerende, skoleelev og
lign.
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
og lign.
Førtidspensionist, langtidssyg
og lign.
Hjemmegående

ArbMkPersonSids
teAar=2

6

husmor/husfar
15 Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

ArbMkPerso
nSidsteAar_f
eb
ArbMkPerso
nSidsteAar_
mar
ArbMkPerso
nSidsteAar_
apr
ArbMkPerso
nSidsteAar_
maj
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Jun
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Jul
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Aug
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Sep
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Okt
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Nov
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Dec
Intro_ArbMk
Anden
PersonSidste
Aar
Hbeskpt_an
dre

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i februar 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i marts 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i april 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i maj 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i juni 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i juli 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i august 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i september 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i oktober 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i november 2015?

Status 1-15

Hvad var din status på
arbejdsmarkedet i december 2015?

Status 1-15

De næste spørgsmål handler om de
øvrige personer i din husstand og
arbejdsmarkedet.
1
2

Hvilken status på arbejdsmarkedet
har ^prmPersonNavn på nuværende
tidspunkt?
Deltid er normalt under 30 timer,
fuld tid 30 timer og derover. Har
^prmPersonNavn flere deltidsjobs,
som tilsammen kommer til at svare
til et fuldtidsjob, så svares fuld tid.
Barselsorlov angives ved den status,
du har orlov fra

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lønmodtager fuld tid
Lønmodtager deltid (inkl.
flexjob)
Elev/lærling
Selvstændig fuld tid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle
fuld tid
Medarbejdende ægtefælle
deltid
På orlov (ikke barselsorlov)
Arbejdsløs/ arbejdssøgende
(inkl. ledig i jobtræning)
Studerende, skoleelev og
lign.
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
og lign.
Førtidspensionist, langtidssyg

7

og lign.
14 Hjemmegående
husmor/husfar
15 Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

Er det en fast eller en tidsbegrænset
stilling?
FastJob_and
re

Stilling_andr
e

Ansatte_and
re
Bijob_andre
PostErhvArb
_vsa
_andre
UgeTimer
FoersteBijob
_andre

HaftJob_and
re

Fasttidljob_a
ndre

Senestestilli
ng_andre

Statustidl_a
ndre

Fx vikariat eller et andet job, der
var tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start
Hvilken stilling har
^prmPersonNavn?
Præciser gerne fx således:
'konsulent i markedsføring' i stedet
for blot 'konsulent', 'specialarbejder
på bryggeri' i stedet for blot
'specialarbejder',
'murerarbejdsmand, lagerarbejder
eller lignende' i stedet for blot
'arbejdsmand'
Har ^prmPersonNavn underordnede
eller ansatte?
Har ^prmPersonNavn nogle bijob?
Har ^prmPersonNavn
erhvervsarbejde ved siden af
hovedbeskæftigelsen som fx
arbejdsløs, pensionist, studerende
el. andet?
Hvor mange timer om ugen
arbejder ^prmPersonNavn i
gennemsnit i dette/disse bijob?
(ved flere bijobs lægges timerne
sammen)
Har ^prmPersonNavn tidligere haft
et erhvervsarbejde?
Bijob for personer under uddannelse
og kortvarige jobs før planlagt
uddannelsesstart og lignende skal
ikke medregnes.
Var den seneste stilling en fast eller
en tidsbegrænset stilling, fx et
vikariat eller et andet job, der var
tidsbegrænset ved
ansættelsesforholdets start.
Hvad var den seneste stilling for
^prmPersonNavn?
Præciser gerne fx således:
'konsulent i markedsføring' i stedet
for blot 'konsulent', 'specialarbejder
på bryggeri' i stedet for blot
'specialarbejder',
'murerarbejdsmand, lagerarbejder
eller lignende' i stedet for blot
'arbejdsmand'
Var ^prmPersonNavn ved den
seneste stilling selvstændig,
lønmodtager eller medarbejdende

1
2

Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

Hbeskpt_andre=
1-2

String[40]

Hbeskpt_andre=
1-7

1
2
1
2
1
2

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Hbeskpt_andre=
1-7
Hbeskpt_andre=
1-7
Hbeskpt_andre=
8-15

1…100

Bijob_andre=1
OR
PostErhvArb_vsa
_andre=1

1 Ja
2 Nej

Hbeskpt_andre=
8-15

1
2

Fast stilling
Tidsbegrænset stilling

HaftJob_andre=1

String[40]

HaftJob_andre=1

Selvstændig
Lønmodtager
Medarbejdende ægtefælle

HaftJob_andre=1

1
2
3

8

Ansattetidl_
andre
JobInter_an
dre
JobSoeg_an
dre
Raadig_andr
e
ArbMkPerso
nSidsteAar_
andre

ægtefælle?
Havde ^prmPersonNavn ansatte
eller underordnede ved den seneste
stilling?
Hvis ^prmPersonNavn kunne få et
job, ville ^prmPersonNavn så være
interesseret?
Har ^prmPersonNavn inden for de
sidste 4 uger gjort noget aktivt for
at finde et job?
Hvis ^prmPersonNavn kunne finde
et passende arbejde nu, kan
^prmPersonNavn så begynde inden
for de næste to uger?
Var ^prmPersonNavn status på
arbejdsmarkedet i 2015 den samme
i alle 12 måneder?

1 Ja
2 Nej

HaftJob_andre=1

1 Ja
2 Nej

PostErhvArb_vsa
_andre=2
AND
IP alder<65

1 Ja
2 Nej

JobInter_andre=
1

1 Ja
2 Nej

JobSoeg_andre=
1

1 Ja
2 Nej

Hvis ^prmPersonNavn fx var i
arbejde på fuld tid hele 2015, så er
svaret ja. Hvis ^prmPersonNavn
skiftede fra fuld tid til deltid eller
omvendt, eller blev fx
selvstændig/studerende/pensionist i
løbet af 2015, så er svaret nej.
1
2

Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i januar 2015?

ArbMkPerso
nSidsteAar_j
an
_andre_web

Hvis ^prmPersonNavn i en måned
havde skiftende status på
arbejdsmarkedet, skal du markere
ved den vigtigste.
Deltid er normalt under 30 timer,
fuld tid 30 timer og derover. Har
^prmPersonNavn flere deltidsjobs,
som tilsammen svarer til et
fuldtidsjob, så svares for fuld tid.
Barselsorlov angives ved den status
^prmPersonNavn har orlov fra.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ArbMkPerso
nSidsteAar_f
eb
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
mar

Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i februar 2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i marts 2015?

Lønmodtager fuld tid
Lønmodtager deltid (inkl.
flexjob)
Elev/lærling
Selvstændig fuld tid
Selvstændig deltid
Medarbejdende ægtefælle
fuld tid
Medarbejdende ægtefælle
deltid
På orlov (ikke barselsorlov)
Arbejdsløs/ arbejdssøgende
(inkl. ledig i jobtræning)
Studerende, skoleelev og
lign.
Værnepligtig
Folkepensionist, efterlønner
og lign.
Førtidspensionist, langtidssyg
og lign.
Hjemmegående
husmor/husfar
Udenfor arbejdsmarkedet i
øvrigt

ArbMkPersonSids
teAar
_andre=2

Status 1-15

Status 1-15
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_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
apr
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
maj
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Jun
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Jul
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Aug
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Sep
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Okt
_andre_web
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Nov
_andret_we
b
ArbMkPerso
nSidsteAar_
Dec
_andre_web

PH010_helbr
ed

PH020_lang
syg

PH030_begr
Akt

Status 1-15
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i april 2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i maj 2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i juni 2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i juli 2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i august 2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i september
2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i oktober 2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i november
2015?
Hvad var ^prmPersonNavn status
på arbejdsmarkedet i december
2015?

Status 1-15

Status 1-15

Status 1-15

Status 1-15

Status 1-15

Status 1-15

Status 1-15

Status 1-15

Nu kommer en række spørgsmål,
som drejer sig om dit helbred.
Hvordan er dit helbred i
almindelighed?

1
2
3
4
5

Har du nogen langvarig sygdom
eller et helbredsproblem?

1 Ja
2 Nej

Med langvarig menes sygdomme
eller helbredsproblemer, der har
varet eller forventes at ville vare 6
måneder eller mere.
Har du de seneste 6 måneder på
grund af helbredsproblemer eller
sygdom været hæmmet i udførelsen
af aktiviteter, som folk sædvanligvis
udfører?

Virkelig godt
Godt
Nogenlunde
Dårligt
Meget dårligt

1
2
3

Alvorligt hæmmet
Noget hæmmet
Slet ikke hæmmet

1
2
3

Ja
Ja, mindst en gang
Nej

Tilstanden skal have varet i 6
måneder eller mere
PH040_beho
vbeh

Har du inden for det sidste år haft
et presserende behov for at blive
undersøgt eller behandlet af en
læge, men hvor det ikke skete?
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Der kan være tale om en
praktiserende læge, en speciallæge,
en læge på sygehus, ambulatorium
mm., og der skal kun medregnes
tilfælde på grund af egen sygdom ikke børns sygdom.
1

8

Havde ikke råd til det (det
var for dyrt; der var ikke
nogen forsikring, der
dækkede omkostningerne
mm.)
Ventelisten var for lang
Kunne ikke afsætte tid til det
pga. arbejde eller skulle tage
sig af børn eller andre
personer
Der var for langt til
lægen/sygehuset/der var
ikke transportmuligheder
Bange for
behandlingen/undersøgelsen
/lægen/sygehuset
Ventede for at se, om ikke
problemet gik over
Kendte ikke nogen god læge
eller specialist
Anden årsag

1
2
3

Ja
Ja, mindst en gang
Nej

1

Havde ikke råd til det (det
var for dyrt; der var ikke
nogen forsikring, der
dækkede omkostningerne
mm.)
Ventelisten var for lang
Kunne ikke afsætte tid til det
pga. arbejde eller skulle tage
sig af børn eller andre
personer
Der var for langt til
tandlægen/der var ikke
transportmuligheder
Bange for
behandlingen/undersøgelsen
/tandlægen/klinikken
Ventede for at se om, ikke
problemet gik over
Kendte ikke nogen god
tandlæge
Anden årsag

2
3

PH050_aars
agbeh

Hvad var den vigtigste årsag til at
du ikke blev undersøgt eller
behandlet af lægen?

4

5

6
7

PH060_beho
vtand

Har du inden for det sidste år
virkelig haft et presserende behov
for at blive undersøgt eller
behandlet af en tandlæge, men hvor
det ikke skete?

2
3

PH070_aars
agbeh

Hvad var den vigtigste årsag til at
du ikke blev undersøgt eller
behandlet af tandlægen?

4
5
6
7
8

PH040_behovbeh
=1

PH060_behovtan
d=1

Modul2016
Betaler husstanden for pasning af
[Barnets navn]?
RC010

1 Ja
2 Nej

PasnDTim = 1 OR
2

(hel eller delvis betaling for
børnepasning i institutioner, fx
vuggestue, dagpleje, børnehave,
SFO/SFK)
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Er der nogen – udover kommunen –
som bidrager økonomisk til pasning
af [Barnets navn]?

1. Arbejdsgiver
2. Anden institution (fx kirken
eller hjælpeorganisationer)
3. Private personer, som ikke
er medlem af husstanden
4. Andre
5. Nej

RC010 = 1

Hvor nemt er det for din husstand
at få råd til, at betale for
børnepasningen?

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

RC010 = 1

Har I et ønske om at få passet
hustandens barn/børn, selvom I
ikke gør det nu?

1 Ja
2 Nej

PasnDTim = 6

1 Ja
2 Nej

PasnDTim = 1-5

1. Har ikke råd til det
2. Der er ikke ledige pladser
3. Der er ikke nogen ledige
pladser i nærheden
4. Åbningstider passer ikke
5. Kvaliteten af pasningen er
ikke tilfredsstillende
6. Andre årsager

HC050 (5A) = 1
OR
HC050 (5B) = 1

1 Ja
2 Nej

Alder >= 6

1 Ja
2 Nej

Filterspm =1

1. Arbejdsgiver
2. Anden institution (fx kirken
eller hjælpeorganisationer)
3. Private personer, som ikke
er medlem af husstanden
4. Andre
5. Nej, betales kun af
husstanden
6. Ved ikke

RC070 = 1

RC030

HC040

HC050A
(5A)

HC050B
(5B)

Fx i børnehave, vuggestue,
fritidshjem eller i dagpleje
Har I et ønske om at få passet
husstandens barn/børn flere timer
end i dag?

Meget svært
Svært
Noget svært
Forholdsvis nemt
Nemt
Meget nemt

Fx i børnehave, vuggestue,
fritidshjem eller i dagpleje

HC060

Hvad er den vigtigste årsag til, du
ikke får passet dit barn eller til at du
får passet dit barn i mindre grad
end ønsket?

Er [navn] i gang med at tage en
formel uddannelse?
Filterspm

RC070

Formel uddannelse inkluderer
grundskole samt gymnasie-,
erhvervs-, og
universitetsuddannelser. Det
inkluderer ikke kurser og
efteruddannelse.
Betaler din husstand for eller
bidrager til betalingen af en formel
uddannelse for [navn]?
Kun undervisning, ekskl. udgifter til
bøger, studieture mv.
Er der nogen – udover offentlige
myndigheder – som hjælper med at
betale for den formelle uddannelse
for [navn]

RC090
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Hvor nemt er det for din husstand
at betale for den formelle
uddannelse?
HC100

PC110

Tænk på alle udgifter inkl.
undervisning, bøger, studieture mv.

PC140

Meget svært
Svært
Noget svært
Forholdsvis nemt
Nemt
Meget nemt

Ville du gerne have modtaget
undervisning i de seneste 12
måneder, men gjorde det ikke?
Hvad var den vigtigste årsag til at
du ikke har modtaget undervisning?

1 Ja
2 Nej

i de seneste 12 måneder deltaget i
nogen form for træning eller kurser
(fysisk eller over internettet)
relateret til fritidsinteresser. Fx
hobbyer eller sport?
Har du i de seneste 12 måneder
deltaget i nogen form for
efteruddannelse eller kurser
relateret til arbejdet eller ønskede
karriere?
Hvad er den vigtigste årsag til at du
ikke har deltaget i efteruddannelse
eller kurser relateret til arbejdet
eller ønskede karriere?

1 Ja
2 Nej

Har din husstand benyttet sig af
nogen sundhedsydelser i de seneste
12 måneder?

1 Ja
2 Nej

PC120

PC130

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

PC150

1. Havde ikke råd til det
2. Søgte, men blev ikke
optaget på uddannelsen
3. Mangel på tid
4. Der var ikke nogen kurser
eller uddannelser, som
passede på mine
ønsker/behov
5. Andre årsager

RC070=1 for
mindst et
medlem

Alder > 16
AND
Filterspm=2
PC110 = 1

1 Ja
2 Nej

1.
2.
3.
4.

Var ikke interesseret
Havde ikke råd til det
Mangel på tid
Der var ikke nogen kurser
eller uddannelser, som
passede på mine
ønsker/behov
5. Kurset var ikke udbudt af
min arbejdsgiver
6. Andre årsager

PC140 = 2

HC160

HC170

HC180

Inkl. tandlæge, brug af receptpligtig
medicin samt alternative
behandlinger
Har din husstand betalt for eller
bidraget til betalingen for
sundhedsydelser i de seneste 12
måneder?
Inkl. tandlæge, brug af receptpligtig
medicin samt alternative
behandlinger
Hvor nemt er det for din husstand
at få råd til, at betale for
sundhedsydelser?

1 Ja
2 Nej

HC160 = 1

1.
2.
3.
4.
5.

HC170 = 1

Meget svært
Svært
Noget svært
Forholdsvis nemt
Nemt
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6. Meget nemt

HC190

HC200

HC220A

HC220B

HC221AB

HC222

Er der nogen i husstanden, som har
brug for eller som modtager varig
hjælp som følge af fysisk eller
psykisk sygdom/handicap eller som
følge af alderdom?
Vi skelner mellem varig og
midlertidig hjemmehjælp.
Modtager vedkommende nogen
form for varig hjemmehjælp betalt
af kommunen eller selvfinansieret?
Betaler hussstanden selv for
praktisk hjælp (tøjvask,
madlavning, madudbringning,
rengøring etc.) udover hvad
husstanden evt. får betalt af
kommunen?
Betaler hustanden selv for
personlige pleje - udover hvad
husstanden evt. får betalt af
kommunen?
Hvor mange timers hjemmehjælp
betaler husstanden selv i
gennemsnit pr. uge?
Rund op til et helt tal
Er der nogle i husstanden, som er
visiteret til et rehabiliteringsforløb?
Hvor nemt er det for din husstand
at få råd til den egen betalte
hjemmehjælp?

HC230

HC240A

HC240B

Er der nogle i husstanden, der har
brug for varig hjemmehjælp, som i
dag ikke modtager hjælp?
Er der nogle i husstanden, der har
yderligere behov for varig
hjemmehjælp udover den hjælp, de
allerede modtager?
Hvad er den primære årsag til, at
husstanden ikke modtager den
ønskede varige hjemmehjælp?

HC250

1 Ja
2 Nej

1 Ja
2 Nej

HC190 = 1

1 Ja
2 Nej

HC190 = 1

1 Ja
2 Nej

HC190 = 1

______ timer til praktisk hjælp
______ timer til personlig pleje

HC220A = 1
OR
CH220B = 1

1 Ja
2 Nej
1. Meget svært
2. Svært
3. Noget svært
4. Forholdsvis nemt
5. Nemt
6. Meget nemt

HC190 = 1

1 Ja
2 Nej

HC200 = 2 AND
HC190 = 1

1 Ja
2 Nej

HC200 = 1 AND
HC190 = 1

1. Har ønske om delvist at
betale hjemmehjælpen, men
har ikke råd
2. Personen, som har behov for
hjælp, ønsker ikke
hjemmehjælp
3. Det er ikke muligt at få
hjemmehjælp til mine/vores
behov
4. Kvaliteten af hjemmehjælp
er utilstrækkelig
5A. Afvist af kommunen

HC220A = 1
OR
CH220B = 1

HC240A = 2 OR
HC240B = 2

5. andre årsager

PC260

Yder du hjælp eller støtte til en eller
flere personer som følge af, at de
har langvarig fysisk eller psykisk
sygdom/handicap eller pga.
alderdom?

1. Ja, kun til
husstandsmedlemmer
2. Ja, kun til personer, som
ikke er en del af husstanden
3. Ja, til personer indenfor og

Alder > 16
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udenfor husstanden
4. Nej

PC270

Hvor mange timer yder du sådan
hjælp eller støtte om ugen i
gennemsnit?

1. Mindre end 10 timer om
ugen
2. Mellem 10 og 20 timer om
ugen
3. Mere end 20 timer om ugen

PC260=1-3
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