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Hvordan dette skema skal udfyldes
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Spørgsmålene på de følgende sider kan besvares ved blot at sætte kryds i kassen
under eller ved siden af det svar, som gælder for dig.
Sæt venligst ét (1) kryds eller udfyld ruden (se herunder):
Rigtigt
eller
Forkert

Udfyld venligst spørgsmålene ét for ét.
Eksempel:
Har du børn?
1
1

Ja

5

Nej



Gå til spørgsmål ...

Hvis du svarer nej til
dette eksempel, skal du
gå videre til det
spørgsmål, som er
angivet i instruktionsboksen

Hvis du svarer ja i
dette eksempel,
skal du blot gå
videre til næste
spørgsmål

Hvordan afleveres dette spørgeskema
Hvis intervieweren stadig er i dit hjem, så aflever det venligst til ham eller hende. Hvis
intervieweren ikke længere er i dit hjem, så send venligst snarest muligt det udfyldte
spørgeskema med posten i den frankerede kuvert.
Hvis du har
brug for en ny kuvert, så ring til Danmarks Statistik på tlf. 3917 3909
nogle spørgsmål til spørgeskemaet er du meget velkommen til at kontakte
Astrid Roll Vitved fra Syddansk Universitet, tlf.: 6550 3643 / vitved@sam.sdu.dk

Begynd venligst besvarelsen af spørgeskemaet ved spørgsmål 1 på næste side.
ALLE DINE SVAR VIL BLIVE BEHANDLET STRENGT FORTROLIGT.
PÅ FORHÅND TAK FOR DIN HJÆLP.
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1. Er du medlem af Folkekirken eller et andet trossamfund?
a) Den Danske Folkekirke
b) Romersk Katolsk
c) Jehovas Vidne, adventist mv.
d) Jødisk
e) Muslimsk
f) Hindu
g) Buddhist
h) Andet
i)

Ikke medlem af noget trossamfund

j)

Ved ikke

k) Vil ikke svare

1
2
3
4
5
6
7
8

Hvilken:_________________________
___

9
10
11

2. Hvor ofte går du i kirke (eller lign.: moske, synagoge)? Du bedes se bort
fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

a) Oftere end 1 gang om ugen
b) Ca. 1 gang om ugen
c) Ca. 1 gang om måneden
d) Ved særlige højtider (fx jul og påske)
e) Ca. 1 gang om året
f)

Sjældnere end 1 gang om året

g) Aldrig, næsten aldrig
h) Ved ikke
i)

Vil ikke svare

3. Hvor ofte beder du til Gud, bortset fra ved gudstjenester?

1
2
3
4
5
6
7
8

a) Mere end én gang om dagen
b) Én gang om dagen
c) Et par gange om ugen
d) Én gang om ugen
e) Mindre end én gang om ugen
f)

Aldrig

g) Ved ikke
h) Vil ikke svare
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4. Hvor stor en rolle spiller Gud i dit liv i dag?
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ’slet ingen rolle’, og 10 betyder en ’meget
stor rolle’, hvor vil du placere dig? (sæt kun ét kryds)
Slet ingen rolle

Meget stor rolle

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ved ikke
88
Vil ikke svare 99
5. Har du oplevet en eller flere kriser i livet, der har gjort dig mere troende?
a)

Ja, har oplevet en sådan krise, som styrkede min tro

b)

Har oplevet en sådan krise, som mindskede min tro

c)

Har oplevet en krise, men min tro forblev den samme

d)

Har ikke oplevet en sådan krise.

e)

Er ikke troende

f)

Ved ikke

g)

Vil ikke svare

1
2
3
4
5
6
7

Nu skifter vi til et helt andet emne.
Der er flere faktorer, som er vigtige for helbredet som senior, herunder
regelmæssig motion og fysisk aktivitet.
6. Hvordan vil du vurdere din fysiske form i forhold til dine jævnaldrendes?
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ’meget dårligere’, og 10 betyder ’meget
bedre’, hvor vil du placere dig? (sæt kun ét kryds)
Meget dårligere

Meget bedre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ved ikke
88
Vil ikke svare 99
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7. Kunne du godt tænke dig at være mere fysisk aktiv end du er i dag?

1
5

Ja
Nej
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8. Hvor sandsynligt tror du det er, at du er mere fysisk aktiv om et år
sammenlignet med i dag?
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ’helt usandsynligt’, og 10 betyder ’helt
sandsynligt’, hvor vil du placere dig? (sæt kun ét kryds)
Helt usandsynligt

Helt sandsynligt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ved ikke
88
Vil ikke svare 99
Fremtiden byder på flere ældre, og dermed øgede udgifter i det offentlige
sundhedsvæsen, som kan finansieres via skattestigninger eller brugerbetaling.
9. Offentlige sundhedsydelser (skattestigning)
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ’uvillig’, og 10 betyder ’meget villig’, hvor
villig vil du være til at acceptere en SKATTESTIGNING for at kunne opretholde
nuværende niveau for… (sæt kun ét kryds)
1. Offentlig sygehusbehandling?
Uvillig

Meget villig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Behandling ved praktiserende læge?
Uvillig

Meget villig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Offentlig hjemmepleje?
Uvillig

Meget villig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Offentlige sundhedsydelser (brugerbetaling)
På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ’uvillig’, og 10 betyder ’meget villig’, hvor
villig vil du være til at acceptere BRUGERBETALING for at kunne opretholde
nuværende niveau for… (sæt kun ét kryds)
5

1. Offentlig sygehusbehandling?
Uvillig

Meget villig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Behandling ved praktiserende læge?
Uvillig

Meget villig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Offentlig hjemmepleje?
Uvillig

Meget villig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nogle mennesker oplever, at alderen kan påvirke ens arbejde i en negativ eller
positiv retning.
11. Har du oplevet, at din alder betyder, du får mindre anererkendelse på
arbejdspladsen?

1
2
5

a) Ja, i høj grad
b) Ja, i mindre grad
c) Nej, slet ikke

12. Til sidst vil vi bede dig om at angive dit køn og fødselsår:
a) Jeg er...

1
2

Mand
Kvinde

b) Jeg er født i

(årstal)

Tusind tak fordi du tog dig tid til at svare på vores spørgsmål.
Giv venligst spørgeskemaet til intervieweren eller send det med posten i
vedlagte svarkuvert.
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