Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6
IF SKIP_INTROSida = 0
IntroSida
Coverscreen-guiden kommer att vägleda dig genom stegen för att uppdatera informationen vi har om hushållet.
Läs frågetexten högt för respondent.
Fet text som börjar med "IWER" ger dig information som ska förtydliga frågan. Det kan även ge dig tips ifall du inte förstår
syftet med en fråga.
Tryck "Nästa" för att starta guiden.
1. Fortsätt
ENDIF
CoverscreenWizardNursingHomeSida
INTERVJUARE: Hålls intervjun hemma (hos respondenten) eller på ett vårdhem?
På ett vårdhem finns följande service för dess boende: medicinering, hjälp och tillsyn dygnet runt (inte nödvändigtvis av
sjuksköterska), boende logi inklusive måltider.
1. Privat hushåll
2. Äldreboende
Under en tidigare intervju frågade vi om hushållet. För att förkorta intervjutiden idag, skulle vi vilja
använda dina tidigare svar istället för att fråga om samma saker igen. Går det bra?
1 Ja
2 Nej
CoverscreenWizardIntroSida
I ^FL_MONTH ^FL_YEAR, deltog dit hushåll i en studie som heter 50+ i Europa. Som du vet intresserar vi oss för viktiga
aspekter av människors liv som hälsa, ekonomi, familjesituation och livsstil. För att göra detta återintervjuar vi personer, som dig
själv, som deltog i studien förra gången.
Vi är speciellt intresserade om att veta hur folk har det som bor på äldreboende.
Intervjun är frivillig och konfidentiell. Om vi kommer till en fråga du inte vill svara på, säg bara till mig och vi går till nästa fråga.
Svaren du kommer ge hålls konfidentiella och kommer bara användas i forskningssyfte.
Innan intervjun startar behöver jag ställa lite frågor om hushållets medlemmar som: namn, kön, födelsedatum. Låt oss börja
med dig.
1. Fortsätt
CVRespondentSelectSida
Vad heter du?
INTERVJUARE: Välj den person som bekräftar uppgifterna i coverscreen, eller om den här personen inte finns i systemet, så
skriv in hans eller hennes namn. Efternamnet är frivilligt.
1. [{name of respondent}] [{number of respondents not checked}]. [{name of respondent}] [{number of respondents not
checked+1}].
Någon annan, nämligen  _______ (Förnamn)    ________ (Efternamn (frivilligt))
Pop up:
Anteckna
Innan vi fortsätter, bekräfta med respondenten att de andra medlemmarna i hushållet
(^FL_MEMBERS) bor eller har bott i hushållet.
Om ingen av dessa personer längre är i livet har du troligen valt fel hushåll. Om så är fallet bör du
inte fortsätta.
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF PRELOADED HOUSEHOLD MEMBERS
IF SelectRespondent IN PreloadedRespondents
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:IS_LIVING
[IF SelectRespondent=CVRespondent {“Do you”} ELSE {“Does” RespondentFirstName} ENDIF] (still) live in this household?
1. Ja

5. Nej
6. Har flyttat ut
7. Aldrig bott här
[IF NOT(SelectRespondent=CVRespondent) {8. Är avliden} ]
CHK: (confirmLiving = 6 AND NobodyElseInHousehold) “ "[Ingen av (orginal-) hushållsmedlemmarna bor längre på den
aktuella adressen. Om alla flyttat till annan (andra) adress(-er), flytta först hushållet till en ny adress innan du påbörjar CV.
Om alla hushållsmedlemmar avlidit, avsluta CV-delen och registera kod 301 - avliden för "hela hushållet"]"
CHK: (confirmLiving = 7 AND NobodyElseInHousehold) "[Ingen av de kända hushållsmedlemmarna bor här. Du är inte på
rätt adress. Stäng ner Coverscreen och försök att få tag på adress för det här hushållet. Stäng ner guiden för Coverscreen
och kontakta ditt företag.]"
IF (SelectRespondent.IsDeceased)
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:SORRY
Det är tråkigt och höra att ^FL_NAME har avlidit
I behöver ställa några frågor om ^FL_NAME för att försäkra oss om att vi har korrekt information om den avlidne.
1. Fortsätt
ENDIF
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:NAME
Har ditt namn stavats korrekt? (^FL_NAME / ^FL_LASTNAME)
IWER: Om namnet är felstavat kan du ändra det till det korrekta namnet. Efternamnet är frivilligt.
1. Ja, namnet är korrekt
5. Nej, namnet stavas annorlunda __________ (Förnamn) ______________ (Efternamn (frivilligt))
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:GENDER
(observera)
INTERVJUARE: Anteckna könet på respondenten genom observation (fråga om osäker)
1. Man
2. Kvinna
3. Jag vet inte/vägrar
IF NOT (SelectRespondent=CVRespondent)
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:RELATION_TO_CV_R
Titta på kort 1, vad var ^FL_HIS_HER relation till dig?
INTERVJUARE: Med "svärförälder" menar vi en förälder till en sammanboende partner. Andra svärföräldrar såsom
föräldrar från tidigare förhållanden ska kodas som "andra släktingar".
1. Make/maka
2. Partner
3. Barn
4. svärdotter/svärson
5. förälder
6. svärmor/svärfar
7. syskon
8. barnbarn
9. Annan släkting (specificera) _____________
10. Annat icke-släkting (specificera) _____________
11. Före detta maka/make/partner
ENDIF
Intervjuare: Bekräfta att ^FL_NAME är respondentens ^FL_RELATION
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:BIRTH
Du är född ^FL_NAME ^FL_VERB ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Stämmer det?
INTERVJUARE: Fyll i korrekt månad och/eller år om födelsemånad och/eller födelseår inte stämmer. Om R vägrar uppge
födelsedatum, gör en uppskattning. Om detta inte går, välj "jag vet inte/vägrar".
1. Ja, både födelsemånad och födelseår är korrekta.
5. Nej, månad och/eller år för födelse stämmer inte
Födelsemånaden är [{Monthselectbox}]
Födelseåret är ____________
9. Jag vet inte/vägrar

If CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
I vilken månad och år flyttade ^FL_NAME ut?
Månad        [{Monthselectbox}]
år           ___________
If CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
Får jag fråga om varför ^FL_NAME lämnade hushållet? Var det på grund av...
INTERVJUARE: Läs upp valen nedan
(Ett äldreoende tillhandahåller följande service till de boende: utdelning av medicin, personal tillgänglig dygnet runt
och övervakning (inte alltid en sjuksköterska), samt mat och mål)
1. Förhållandet med en hushållsmedlem är avslutat
2. ^FL_NAME har flyttat till ett vårdhem eller
3. På grund av andra skäl
IF (Interview in nursinghome)
CoverscreenWizardNursingHomeOthersSida
Jag vet att det kan vara svårt att prata om detta. Har någon som tidigare var medlem i erat hushåll under ^FL_MONTH
^FL_YEAR avlidit
IWER: Om ingen av medlemmarna i det tidigare hushållet nämnts, välj 5.
1. Ja, någon från hushållet dog i ^FL_MONTH ^FL_YEAR
[ {list of other members in household} ]
5. Nej, ingen av medlemmarna i hushållet under ^FL_MONTH ^FL_YEAR har avlidit
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF OTHER DIED RESPONDENTS
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:SORRY
Det är tråkigt och höra att ^FL_NAME har avlidit
I behöver ställa några frågor om ^FL_NAME för att försäkra oss om att vi har korrekt information om den avlidne.
1. Fortsätt
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:NAME
Är namnet på ^FL_NAME / ^FL_LASTNAME rättstavat
IWER: Om namnet är felstavat kan du ändra det till det korrekta namnet. Efternamnet är frivilligt.
1. Ja, namnet är korrekt
5. Nej, namnet stavas annorlunda __________ (Förnamn) ______________ (Efternamn (frivilligt))
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:GENDER
Is [{first name of deceased respondent}] male?
INTERVJUARE: Anteckna könet på respondenten genom observation (fråga om osäker)
1. Man
2. Kvinna
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:RELATION_TO_CV_R
Titta på kort 1, vad var ^FL_HIS_HER relation till dig?
INTERVJUARE: Med "svärförälder" menar vi en förälder till en sammanboende partner. Andra svärföräldrar såsom
föräldrar från tidigare förhållanden ska kodas som "andra släktingar".
1. Make/maka
2. Partner
3. Barn
4. svärdotter/svärson
5. förälder
6. svärmor/svärfar
7. syskon
8. barnbarn
9. Annan släkting (specificera) _____________
10. Annat icke-släkting (specificera) _____________
11. Före detta maka/make/partner
Pop up
Intervjuare: Bekräfta att ^FL_NAME är respondentens ^FL_RELATION
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:BIRTH
^FL_NAME ^FL_VERB ^FL_MONTH ^FL_YEAR. Stämmer det?
1. Ja, både födelsemånad och födelseår är korrekta.

5. Nej, månad och/eller år för födelse stämmer inte
Födelsemånaden är [{Monthselectbox}]
Födelseåret är ____________
9. Jag vet inte/vägrar
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:WHEN_DECEASED
När avled ^FL_NAME? Kan du tala om vilken månad och år?
Månad        [{Monthselectbox}]
år           ___________
ENDLOOP
STOP ASKING OTHER RESPONDENTS
ENDIF
IF (SelectRespondent.IsDeceased)
CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:WHEN_DECEASED
När avled ^FL_NAME? Kan du tala om vilken månad och år?
Månad        [{Monthselectbox}]
år           ___________
ENDIF
ELSE
CVRespondentLivesHereSida
Bor du i det här hushållet?
INTERVJUARE: Ett hushåll består av alla individer
-som bor i samma bostad (använder samma entré) och
-som har en gemensam hushållsbudget eller som vanligtvis äter sina måltider tillsammans.
Undantag:
hyresgäst (personer som hyr i andra hand) räknas inte till hushållet, även om de ibland äter tillsammans med
hyresvärden. Barn som bor tillsammans med sina föräldrar, antingen på barnens eller föräldrarnas adress räknas till
hushållet, även om de inte har en gemensam matbudget.
Personer som tillhör hushållet men som tillfälligtvis är frånvarande ska betraktas som hushållsmedlemmar om de
inte har något annat huvudsakligt boende, har ekonomiska anknytningar till hushållet och har varit frånvarande
mindre än ett år.
1. Ja
5. Ingen (proxy)
CHK: (StillInHousehold = 5) "[Flytta tillbaka till den tidigare frågan och välj den individ som bodde i hushållet. Proxyn ska
besvara frågorna om proxyn var den valda personen.]"
CoverscreenWizardNewCVRespondentSida
Kan du ge mig dina personliga uppgifter?
IWER: Fråga efter namn, månad och år för födelse samt kön.
Namn:_____________ (Förnamn) ______________ (Efternamn (frivilligt))
Month of birth [{Monthselectbox}]
Year of birth _____________
Gender
1. Man
2. Kvinna
CoverscreenWizardNewMembersSida
I vilken månad och år flyttade du till hushållet?
Månad [{Monthselectbox}]
år ___________
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER NEW RESPONDENTS
CoverscreenWizardNewMembersSida
Bor någon annan i det här hushållet?
INTERVJUARE: Ett hushåll består av alla individer
-som bor i samma bostad (använder samma entré) och
-som har en gemensam hushållsbudget eller som vanligtvis äter sina måltider tillsammans.
Undantag:
hyresgäst (personer som hyr i andra hand) räknas inte till hushållet, även om de ibland äter tillsammans med
hyresvärden. Barn som bor tillsammans med sina föräldrar, antingen på barnens eller föräldrarnas adress räknas till
hushållet, även om de inte har en gemensam matbudget.
Personer som tillhör hushållet men som tillfälligtvis är frånvarande ska betraktas som hushållsmedlemmar om de inte
har något annat huvudsakligt boende, har ekonomiska anknytningar till hushållet och har varit frånvarande mindre

än ett år.
1. Ja, det finns fler (nya) hushållsmedlemmar
5. Nej, det finns inga fler (nya) hushållsmedlemmar
If CoverscreenWizardRespondentConfirmationSida:IS_LIVING=6
CoverscreenWizard
^FL_NAME har flyttat ut sedan ditt senaste besök. Vet du ^FL_HIS_HER nuvarande adress?
IWER: Försök att få tag på så mycket information som möjligt om adressen. Om adressen är okänd, eller bara delvis
känd, lägg bara in informationen som du får in.
Gata + nummer  ________________           _________
postnummer + stad    _______       ______________________
Telefonnummer ____________     _______________

IF NewMember = 1
CoverscreenWizardNewMembersSida
Kan du ge mig namn, månad och år samt kön på den här personen?
Namn: ______________ (Förnamn) ______________ (Efternamn (frivilligt))
Month of birth        [{Monthselectbox}]
Year of birth           _____________
Kön
1. Man
2. Kvinna
CoverscreenWizardNewMembersSida
I vilken månad och år flyttade du till hushållet?
Månad       [{Monthselectbox}]
år          ___________
CoverscreenWizardNewMembersSida
Titta på kort 1, vad var ^FL_HIS_HER relation till dig?
INTERVJUARE: Med "svärförälder" menar vi en förälder till en sammanboende partner. Andra svärföräldrar såsom
föräldrar från tidigare förhållanden ska kodas som "andra släktingar".
1. Make/maka
2. Partner
3. Barn
4. svärdotter/svärson
5. förälder
6. svärmor/svärfar
7. syskon
8. barnbarn
9. Annan släkting (specificera) _____________
10. Annat icke-släkting (specificera) _____________
11. Före detta maka/make/partner
END IF
ENDLOOP
Pop up
Intervjuare: Bekräfta att ^FL_NAME är respondentens ^FL_RELATION
LOOP cnt:= 1 TO NUMBER OF DECEASED RESPONDENTS
CoverscreenWizardProxySida
Finns det någon som kan ge mig information om det sista året i ^FL_NAME s liv?
1. Ja, det finns information om proxyn för ^FL_MEMBER.
8. Proxyn för ^FL_MEMBER är en av de kända hushållsmedlemmarna:
[{List of other respondents in household}]
9. Proxyn för ^FL_MEMBER är ingen av de kända hushållsmedlemmarna:
[{List of stable addresses to choose from}]
Namn:_____________ (Förnamn) ______________ (Efternamn (frivilligt))
Kön: Man / Kvinna
Gata + nummer ________________ _________
postnummer + stad _______ ______________________
Telefonnummer ____________ _______________
5. Ingen information om en proxy fö ^FL_MEMBERr kunde hämtas
ENDLOOP

SummarySida

