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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Denmark

FL 404 - e-Health Literacy - DK
D1
Hvad er din alder?
(SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

D2

Respondentens køn
Mand
Kvinde

1
2

Kendskab til sundhedsoplysning på internettet - e-sundhed
STILLES TIL ALLE
AFSNIT A. Frekvens for brug af internettet til søgning efter sundhedsrelateret information

Q1

Hvor ofte har du i gennemsnit brugt internettet til private formål inden for de seneste 12
måneder?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Hver dag eller næsten hver dag
2-3 gange om ugen
Ca. en gang om ugen
2-3 gange om måneden
Sjældnere
Aldrig
Har ikke internetadgang (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Har du inden for de seneste 12 måneder brugt internettet til at søge efter sundhedsrelateret
information? Det kan være information i forbindelse med en skade, sygdom, ernæring, bedre
sundhed osv.
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Ja, en gang om ugen eller oftere
Ja, flere gange om måneden
Ja, cirka en gang om måneden
Ja, cirka en gang hver anden måned
Ja, et par gange inden for det seneste år
Nej, slet ikke
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

AFSNIT B (SPØRGSMÅL Q3) STILLES, HVIS Q2=1 TIL 5 (respondenten har benyttet
internettet til at søge efter sundhedsrelateret information). HVIS Q2=6 GÅ TIL AFSNIT F.
HVIS Q2=7 GÅ TIL AFSNIT G.
AFSNIT B. Temaer og emner
Q3: ROTER SVAR 1 TIL 4

Q3

Hvilke typer sundhedsrelateret information har du søgt efter på internettet inden for de
seneste 12 måneder? Har du søgt på internettet efter…
(LÆS OP - HØJST TO SVAR)
Generel information om sundhedsrelaterede emner eller bedre sundhed
(f.eks. oplysninger om kost, ernæring, sport og motion, graviditet osv.)
1,
Information vedrørende en konkret skade, sygdom eller lidelse (f.eks.
maveproblemer, dit barn har brækket en arm, din ægtefælle har fået
diagnosticeret kræft osv.)
Information for at få en anden faglig vurdering efter et besøg hos din læge

2,
3,

Konkrete oplysninger om en lægebehandling eller et indgreb (f.eks. hvordan
du skal tage din medicin, hvordan en bypassoperation forløber osv.)
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

4,
5,
6,

NEW
ROTER AFSNIT C1 TIL C4 - STIL HØJST 2 AFSNIT TIL HVER RESPONDENT
AFSNIT C1 (SPØRGSMÅL Q4 TIL Q7) STILLES, HVIS Q3=1 (respondenten har søgt på
internettet efter generelle oplysninger om sundhedsrelaterede emner eller om bedre
sundhed)
AFSNIT C1. Personlig erfaring med at bruge internettet til at finde generel information
Q4: ROTER SVAR 1 TIL 8
INTERVIEWER LÆS OP: Nu har jeg nogle spørgsmål om, hvordan du bruger internettet til at
finde generel information om sundhedsrelaterede emner eller bedre sundhed (f.eks.
information om kost, ernæring, sport, motion, graviditet osv.)
Q4

Hvilken type information søgte du specifikt efter, da du søgte efter information om
sundhedsrelaterede emner eller bedre sundhed?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Information om mental sundhed, depression, stress
Information om livsstil (kost, ernæring, fysisk aktivitet, rygning, alkohol osv.)
Information om graviditet, fødsel eller spædbørn
Information om lægemidler
Information om pleje og omsorg af ældre

1,
2,
3,
4,
5,

2

Udsagn eller erfaringer fra andre patienter
Information om sundhedspersonale eller -klinikker
Information om vacciner
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

Hvor ofte har du i gennemsnit benyttet internettet til at finde generel information om
sundhedsrelaterede emner eller bedre sundhed inden for de seneste 12 måneder?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
En gang om ugen eller mere
Flere gange om måneden
Cirka en gang om måneden
Cirka en gang hver anden måned
Et par gange inden for det seneste år
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ROTER VALGMULIGHED 1 TIL 7
Q6

Hvilke kilder anvendte du, da du ledte efter generel information om sundhedsrelaterede
emner eller bedre sundhed?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Søgemaskiner på internettet
Aviser eller tidsskrifter på internettet
Emnespecifikke hjemmesider, blogs eller fora
Sociale netværk på internettet
Hjemmesider for patientorganisationer
Særlige apps til mobile enheder som tablets eller mobiltelefoner
Hjemmesider for offentlige sundhedsinstitutioner såsom
sundhedsministeriet, Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det
Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse (ECDC) osv.
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q7

Hvem søgte du oplysninger for, da du ledte efter generel information om sundhedsrelaterede
emner eller bedre sundhed?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Dig selv
Din ægtefælle eller partner
Dit barn/dine børn
Andre familiemedlemmer

1,
2,
3,
4,

3

Venner, kolleger
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

5,
6,
7,

NEW
AFSNTI C2 (SPØRGSMÅL Q8 TIL Q11) STILLES, HVIS Q3=2 (respondenten har søgt
information på internettet om en konkret skade, sygdom eller lidelse)
AFSNIT C2. Personlige erfaringer med at bruge internettet til at søge efter sundhedsrelateret
information om en konkret skade, sygdom eller lidelse
Q8: ROTER SVARMULIGHED 1 TIL 7
INTERVIEWER LÆSER OP: Nu skal det handle om din brug af internettet til at finde
information om en konkret skade, sygdom eller lidelse (f.eks. maveproblemer, dit barn har
brækket en arm, din ægtefælle har fået kræft osv.)
Q8

Hvilken type information søgte du specifikt efter, da du søgte efter information om en konkret
skade, sygdom eller lidelse?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Information om symptomerne i forbindelse med en konkret skade eller
sygdom
Information om behandling af en konkret skade eller sygdom
Information om resultatet af en lægeundersøgelse
Information om lægemidler
Udsagn eller erfaringer fra andre patienter
Information om andre behandlingsmuligheder
Følelsesmæssig støtte til at håndtere sundhedsproblemer
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q9

Hvor ofte har du i gennemsnit brugt internettet til at finde information om en konkret skade,
sygdom eller lidelse inden for de seneste 12 måneder?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
En gang om ugen eller mere
Flere gange om måneden
Cirka en gang om måneden
Cirka en gang hver anden måned
Et par gange inden for det seneste år
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q10: ROTER SVARMULIGHED 1 TIL 7

4

Q10

Hvilke kilder brugte du, da du forsøgte at finde information om en konkret skade, sygdom
eller lidelse?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Søgemaskiner på internettet
Aviser eller tidsskrifter på internettet
Bestemte hjemmesider, blogs eller online fora
Sociale online netværk
Hjemmesider for patientorganisationer
Særlige apps til mobile enheder som tablets eller mobiltelefoner
Hjemmesider for offentlige sundhedsinstitutioner såsom Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse, Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det
Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse (ECDC) osv.
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q11

Hvem søgte du information for, da du forsøgte at finde information om en konkret skade,
sygdom eller lidelse?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Dig selv
Din ægtefælle eller partner
Dit barn eller dine børn
Andre familiemedlemmer
Venner, kolleger
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
AFSNIT C3 (SPØRGSMÅL Q12 TIL Q15) STILLES, HVIS Q3=3 (respondenterne har søgt på
internettet for at få en anden faglig vurdering efter besøg hos egen læge)
AFSNIT C3. Personlige erfaringer med at bruge internettet til at få en anden faglig vurdering
efter besøg hos egen læge
Q12: ROTER SVAR 1 TIL 8
INTERVIEWER LÆSER OP: Nu skal vi tale om din brug af internettet til at få en anden faglig
vurdering efter et besøg hos din læge
Q12

Hvilke af følgende typer informationer ledte du efter, da du forsøgte at indhente en anden
faglig vurdering efter et besøg hos din læge?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Information om en konkret sygdom eller et sundhedsproblem (symptomer,
lægebehandling eller indgreb osv.)
Information om resultaterne af medicinske undersøgelser
Information om graviditet, fødsel eller spædbørn

1,
2,
3,

5

Information om anbefalede behandlinger (herunder lægemidler og mulige
bivirkninger)
Udsagn og erfaringer fra andre patienter
Information om sundhedspersonale eller -klinikker
Information om andre mulige behandlinger
Følelsesmæssig støtte til at håndtere sundhedsproblemer
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

Inden for de seneste 12 måneder, hvor ofte har du så i gennemsnit brugt internettet til at få en
anden faglig vurdering efter et besøg hos din læge?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
En gang om ugen eller mere
Flere gange om måneden
Cirka en gang om måneden
Cirka en gang hver anden måned
Et par gange inden for det seneste år
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: ROTER SVAR 1 TIL 7
Q14

Hvilke kilder brugte du, da du søgte efter en anden faglig vurdering efter et besøg hos egen
læge?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Søgemaskiner på internettet
Aviser eller tidsskrifter på internettet
Bestemte hjemmesider, blogs eller online fora
Sociale online netværk
Hjemmesider for patientorganisationer
Særlige apps til mobile enheder, f.eks. tablets eller mobiltelefoner
Hjemmesider for offentlige sundhedsinstitutioner såsom Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse, Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det
Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse (ECDC) osv.
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q15

Hvem søgte du information for, da du søgte efter en anden faglig vurdering efter et besøg
hos din læge?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Dig selv

1,

6

Din ægtefælle eller partner
Dit barn eller dine børn
Andre familiemedlemmer
Venner, kolleger
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
AFSNIT C4 (SPØRGSMÅL Q16 TIL Q19) STILLES, HVIS Q3=4 (respondenten har søgt på
internettet efter information om en lægebehandling eller et indgreb)
AFSNIT C4: Personlige erfaringer med at bruge internettet til at finde specifikke information
om en lægebehandling eller et indgreb
Q16: ROTER SVAR 1 TIL 8
INTERVIEWER LÆSER OP: Nu skal vi tale om din brug af internettet til at finde konkret
information om en lægebehandling eller et indgreb (f.eks. hvordan medicinen skal indtages,
hvordan en bypassoperation forløber osv.)
Q16

Hvilke type information søgte du specifikt efter, da du søgte efter konkret information om en
lægebehandling eller et indgreb?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Information om eventuel risiko eller bivirkninger ved en lægebehandling
eller et indgreb
Information om livsstil (kost, ernæring, fysisk aktivitet, rygning, alkohol osv.)
Information om graviditet, fødsel og spædbørn
Information om lægemidler
Udsagn og erfaringer fra andre patienter
Information om sundhedspersonale eller -klinikker
Information om alternative behandlingsformer (homøopati, akupunktur,
aromaterapi osv.)
Følelsesmæssig støtte til at håndtere sundhedsproblemer
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q17

Hvor ofte har du i gennemsnit brugt internettet til at finde konkret information om en
lægebehandling eller et indgreb inden for de seneste 12 måneder?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
En gang om ugen eller mere
Flere gange om måneden
Cirka en gang om måneden
Cirka en gang hver anden måned
Et par gange inden for det seneste år
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6

7

NEW
Q18: ROTER SVAR 1 TIL 7

Q18

Hvilke kilder brugte du, da du ledte efter konkret information om en lægebehandling eller et
indgreb?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Søgemaskiner på internettet
Aviser eller tidsskrifter på internettet
Bestemte hjemmesider, blogs eller online fora
Sociale online netværk
Hjemmesider for patientorganisationer
Særlige apps til mobile enheder som. tablets eller mobiltelefoner
Hjemmesider for offentlige sundhedsinstitutioner såsom Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse, Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det
Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse (ECDC) osv.
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q19

Hvem søgte du efter information for, da du ledte efter konkret information om en
lægebehandling eller et indgreb?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Dig selv
Din ægtefælle eller partner
Dit barn eller dine børn
Andre familiemedlemmer
Venner, kolleger
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
AFSNIT D (SPØRGSMÅL Q20 TIL Q23) STILLES, HVIS Q2=1 TO 5 (respondenten har brugt
internettet til at søge efter sundhedsrelaterede information).
AFSNIT D. Tilfredshed med information fundet på internettet
Q20: ROTER SVAR 1 TIL 7
Q20: SVAR 9 ("Ingen af ovenstående") ER SINGLE KODE

Q20

Nu skal vi tale om kvaliteten af den information, du har fundet på internettet…
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)

8

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Den var nem at forstå
Den var nyttig
Den var tilstrækkeligt detaljeret (hverken for lidt eller for meget)
Den var udtømmende
Den var relevant i forhold til din personlige situation
Den kom fra en troværdig kilde
Den var nem at finde
Andet (LÆS IKKE OP)
Ingen af ovenstående (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)
NEW
Q21: ROTER SVARMULIGHED 1 TIL 9

Q21

For hvert af følgende udsagn bedes du fortælle mig om du er fuldstændig enig, tilbøjelig til at
være enig, tilbøjelig til at være uenig eller fuldstændig uenig?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Fuldstænd Tilbøjelig Tilbøjelig Fuldstænd
Ved
ig enig
til at være til at være ig uenig ikke/Intet
enig
uenig
svar (LÆS
IKKE OP)

1

2

3

4

5

6

Du ved, hvordan du
navigerer på internettet for
at finde svar på dine
spørgsmål vedrørende
sundhed
Du mener, at der er
tilstrækkelig information på
internettet om
sundhedsrelaterede emner
Du ved, hvor du finder
pålidelig information om
sundhed på internettet
Du forstår det sprog, der
bruges på internettet om
sundhedsrelaterede emner
Du er i stand til at vurdere,
om sundhedsrelateret
information på internettet er
af høj eller lav kvalitet
Du ved, hvordan du skal
bruge den
sundhedsrelaterede
information, du finder på
internettet

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9

7

8

9

Du stoler på den
information, du finder på
internettet, i forhold til at
træffe de rigtige
sundhedsmæssige
beslutninger
Research på internettet
øger din viden om
sundhedsrelaterede emner
Generelt bliver du endnu
mere forvirret, når du søger
information om
sundhedsrelaterede emner
på internettet

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

NEW

Q22

Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med den sundhedsrelaterede information, du har
fundet på internettet?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Meget tilfreds
Nogenlunde tilfreds
Ikke særlig tilfreds
Overhovedet ikke tilfreds
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

NEW
Q23 STILLES, HVIS Q22=3 ELLER 4 (ikke særlig tilfreds eller overhovedet ikke tilfreds)

Q23: ROTER SVARMULIGHED 1 TIL 8

Q23

Hvad er årsagen til, at du ikke er tilfreds med den sundhedsrelaterede information, du har
fundet på internettet?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Du fandt ikke det, du søgte efter
Du fandt ikke information, der løste dit specifikke behov
Informationen var ikke tilgængelige på et sprog, du forstår/taler
Den information, du fandt, manglede illustrationer eller visuel støtte
Du følte, at informationen var af kommerciel art og havde til formål at få dig
til at købe noget
Informationen var ikke pålidelig
Informationen var uklar/svær at forstå
Informationen var ikke tilstrækkeligt detaljeret
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

10

NEW
AFSNIT E (SPØRGSMÅL Q24 TIL Q25) STILLES, HVIS Q2=1 TIL 5 (respondenten har brugt
internettet til at søge efter sundhedsrelateret information)
AFSNIT E. Næste skridt
Q24: ROTER SVARMULIGHED 1 TIL 6
Q24: SVARMULIGHED 7 ER SINGLE KODE ("Du gjorde ingenting")

Q24

Nu vil jeg bede dig om at tænke på sidste gang, du brugte internettet til at søge efter
sundhedsrelateret information. Hvad gjorde du derefter?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Du bestilte en tid hos lægen
Du gik i gang med en behandling på egen hånd (selvmedicinering) eller
ændrede din livsstil
Du søgte yderligere information i andre kilder (bøger, tidsskrifter, tv osv.)
Du talte med venner eller familiemedlemmer
Du talte med andre, som har samme problem som dig
Du brugte informationen til at hjælpe en anden person (ægtefælle, barn,
familiemedlem osv.)
Du gjorde ingenting (LÆS IKKE OP)
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q25

Hvor sandsynligt er det, at du vil bruge internettet næste gang du skal finde information om
sundhedsrelaterede emner?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Meget sandsynligt
I nogen grad sandsynligt
Ikke særligt sandsynligt
Slet ikke sandsynligt
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

NEW
AFSNIT F (SPØRGSMÅL Q26 TIL Q31) STILLES, HVIS Q2=6 (respondenten har ikke brugt
internettet til at søge efter sundhedsrelaterede informationer inden for de seneste 12
måneder). ANDRE GÅ TIL AFSNIT G.
AFSNIT F. Årsager til ikke at have brugt internettet og alternative kilder
Q26: ROTER SVAR 1 TIL 8

11

Q26

Hvad er årsagen til, at du ikke har brugt internettet til at søge efter sundhedsrelateret
information?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Du har ikke behov for at søge efter sundhedsrelateret information
Du har ikke adgang til internettet
Du ved ikke, hvor eller hvordan du skal søge på internettet
Du ved ikke, hvilken information på internettet du kan stole på
Information på internettet er forvirrende/svær at forstå
Du har tidligere søgt efter sundhedsrelateret information på internettet, men
du fandt ikke det, du søgte efter
Du har tidligere søgt efter sundhedsrelateret information på internettet, men
du var ikke tilfreds med de oplysninger, du fandt
Det er svært at finde entydige svar på internettet
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q27

Hvor ofte har du søgt efter sundhedsrelateret information inden for de seneste 12 måneder,
på internettet såvel som andre steder? F.eks. information om en skade, sygdom, ernæring,
bedre sundhed osv.
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
En gang om ugen eller mere
Flere gange om måneden
Cirka en gang om måneden
Cirka en gang hver anden måned
Et par gange inden for det seneste år
Aldrig
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
Q28-29-30 STILLES, HVIS Q27=1 til 5 (respondenten har søgt efter sundhedsrelateret
information inden for de seneste 12 måneder)
Q28: ROTER SVARMULIGHED 1 TIL 4

Q28

Hvilken type sundhedsrelateret information søgte du efter?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Generel information om sundhedsrelaterede emner eller bedre sundhed
(f.eks. information om kost, ernæring, sport, motion, graviditet osv.)
1,

12

Information om en konkret skade, sygdom eller lidelse (f.eks.
maveproblemer, dit barn har brækket en arm, din ægtefælle har fået kræft
osv.)
Information i forhold til at få en anden faglig vurdering efter et besøg hos din
læge
Konkret information om en lægebehandling eller et indgreb (f.eks. hvordan
din medicin skal indtages, hvordan en bypassoperation foregår osv.)
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
Q29: ROTER SVARMULIGHED 1 TIL 6
Q29: SVARMULIGHED 7 ("Du har aldrig behov for at søge efter sundhedsrelateret
information") ER SINGLE KODE

Q29

Hvad gør du normalt, når du har brug for at søge efter sundhedsrelateret information?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Konsulterer din læge
Spørger dine venner, familiemedlemmer eller andre personer
Læser bøger eller slår op i opslagsværker
Læser i aviser eller tidsskrifter
Lytter til lægeprogrammer eller dokumentarudsendelser i radioen
Ser lægeprogrammer eller dokumentarudsendelser i tv
Du har aldrig behov for at søge efter sundhedsrelateret information (LÆS
IKKE OP)
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q30

Hvem søger du som regel sundhedsrelaterede oplysninger for?
(LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT)
Dig selv
Din ægtefælle eller partner
Dit barn eller dine børn
Andre familiemedlemmer
Venner, kolleger
Andet (LÆS IKKE OP)
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
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Q31

Hvor sandsynligt er det, at du vil bruge internettet næste gang du har brug for at få svar på et
sundhedsmæssigt spørgsmål?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Meget sandsynligt
I nogen grad sandsynligt
Ikke særligt sandsynligt
Slet ikke sandsynligt
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

NEW
STILLES TIL ALLE
AFSNIT G. Baggrundsoplysninger for respondenten

Q32

Jeg vil nu bede dig om at fortælle mig, om du er fuldstændig enig, tilbøjelig til at være enig,
tilbøjelig til at være uenig eller fuldstændig uenig i følgende udsagn: "Internettet er et godt
værktøj til at give mig mere viden om sundhedsrelaterede emner"
(KUN ET SVAR)
Fuldstændig enig
Tilbøjelig til at være enig
Tilbøjelig til at være uenig
Fuldstændig uenig
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

NEW

Q33

Hvordan vurderer du generelt din egen sundhedstilstand? Er den…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Meget god
Ret god
Ret dårlig
Meget dårlig
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

NEW

Q34

Lider du af en langvarig sygdom eller længerevarende sundhedsproblemer? Hermed menes
problemer, der enten har varet eller forventes at vare i seks måneder eller længere.

(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Ja, en sygdom eller et sundhedsproblem

1

14

Ja, flere sygdomme eller sundhedsproblemer
Nej
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

2
3
4

NEW

Q35

Hvor mange gange har du selv været til læge inden for de seneste 12 måneder?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
0 gange
1-2 gange
3-5 gange
6 gange eller derover
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

Hvordan vurderer du din egen viden om sundhedsrelaterede emner? Vil du sige, at din viden
er…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Meget god
Ret god
Ret dårlig
Meget dårlig
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

NEW

Q37

Hvor ofte dyrker du motion eller sport? Med 'motion' menes enhver form for fysisk aktivitet,
som du foretager dig i en sportsmæssig sammenhæng eller i et sportscenter, f.eks.
svømning, fitness, træning i sportsklub, løbeture osv.
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
5 gange om ugen eller derover
3 til 4 gange om ugen
1 til 2 gange om ugen
1 til 3 gange om måneden
Sjældnere
Aldrig
Ved ikke/Intet svar (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

Hvor gammel var du, da du afsluttede din fuldtidsuddannelse?
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(INT. KODE "00", HVIS "STADIG STUDERENDE" - HVIS "INGEN UDDANNELSE" KODE
'01' - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '98' - HVIS "VED IKKE" KODE '99')

D5a

Er du i din nuværende beskæftigelse selvstændig, funktionæransat, faglært/ufaglært arbejder
eller uden beskæftigelse?
(KUN ET SVAR)
Selvstændig
Funktionæransat
Arbejder
Uden beskæftigelse
Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

D5b STILLES, HVIS SELVSTÆNDIG, KODE 1 I D5a
D5b

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Landmand, forstmand, fisker
Butiksejer, håndværker
Udøver af et liberalt erhverv (advokat, læge, revisor, arkitekt, etc.)
Leder af et firma
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5

D5c STILLES, HVIS FUNKTIONÆRANSAT, KODE 2 I D5a
D5c

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Udøver af et liberalt erhverv (advokat, læge, revisor, arkitekt, etc.)
Daglig leder, direktør eller topleder
Mellemleder
Embedsmand
Kontormedarbejder
Anden type funktionær (sælger, sygeplejerske, etc.)
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4
5
6
7

D5d STILLES, HVIS ARBEJDER, KODE 3 I D5a
D5d

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Værkfører, leder (sjakformand, etc.)
Arbejder
Ufaglært arbejder
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

1
2
3
4

D5e STILLES, HVIS UDEN BESKÆFTIGELSE, KODE 4 I D5a
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D5e

Er du…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Hjemmegående
Studerende (fuld tid)
Pensioneret
Jobsøgende
Andet/Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP)

D12

1
2
3
4
5

Hvilken kommune bor du i?
(LÆS OP OM NØDVENDIGT - KUN ÉT SVAR MULIGT)

D13

Bor du i…?
(LÆS OP - KUN ÉT SVAR)
Landdistrikt eller landsby
Lille eller middelstor by
Storby
Ved ikke (LÆS IKKE OP)

D18

1
2
3
4

Har du en mobiltelefon?
(LÆS IKKE OP)
1
2

Ja
Nej
D20

Har du en fastnettelefon?
(LÆS IKKE OP)
1
2

Ja
Nej
D22

Hvor mange personer på 15 år og derover bor der i din husstand, inklusiv dig selv?
(SKRIV NED - HVIS "VED IKKE" KODE '98' - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Antal personer på 15 år eller ældre i husstanden
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