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Spørgeskema om baggrundsoplysninger
Dato og tid for udfyldelse
Navn
Cpr-nr
Adresse
Telefon
Mobil telefon
Bedste træffetidspunkt
Email

I dette forskningsprojekt ønsker vi at undersøge, om børn kan have gavn af at blive vaccineret mod
mæslinger, fåresyge og røde hunde allerede, når de er 6 måneder gamle.
I kan hjælpe os ved at lade jeres barn deltage i forskningsprojektet og ved at svare på nogle spørgsmål
om jeres familie.
(Med mindre andet nævnes betyder ”far” den fungerende / sociale far; i et homoseksuelt forhold medforælderen).
Mors alder:_______________år

Fars alder:_______________år

Hvilken (færdiggjort) uddannelse har mor?
Grundskolen (folkeskolen) 
Gymnasial uddannelse 
Erhvervsuddannelse (eks. håndværker/servicefag etc.) 
Kort videregående uddannelse (eks. datamatiker, byggetekniker, tandtekniker)
Mellemlang videregående uddannelse (eks. sygeplejerske/pædagog/lærer/bachelor) 
Lang videregående uddannelse (kandidat universitetet) 
Forskeruddannelse 
Uoplyst  (med mulighed for kommentar)______________________________________
Hvilken (færdiggjort) uddannelse har far?
Grundskolen (folkeskolen) 
Gymnasial uddannelse 
Erhvervsuddannelse (eks. håndværker/servicefag etc.) 
Kort videregående uddannelse (eks. datamatiker, byggetekniker, tandtekniker) 
Mellemlang videregående uddannelse (eks. sygeplejerske/pædagog/lærer/bachelor) 
Lang videregående uddannelse (kandidat universitetet) 
Forskeruddannelse 
Uoplyst  (med mulighed for kommentar)______________________________________
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Hvor meget tjener jeres familie om året (bruttoindkomst):
<200.000kr 
200.000-400.000kr 

>400.000kr 

Er mor og/eller biologisk far af anden etnisk herkomst end dansk? Ja 

Nej

Har mor haft mæslinger

Ja

Nej

Ved ikke

Er mor vaccineret mod mæslinger

Ja

Nej

Ved ikke

Har mor haft fåresyge

Ja

Nej

Ved ikke

Er mor vaccineret mod fåresyge

Ja

Nej

Ved ikke

Har mor haft røde hunde

Ja

Nej

Ved ikke

Er mor vaccineret mod røde hunde

Ja

Nej

Ved ikke

Har far haft mæslinger

Ja

Nej

Ved ikke

Er far vaccineret mod mæslinger

Ja

Nej

Ved ikke

Har far haft fåresyge

Ja

Nej

Ved ikke

Er far vaccineret mod fåresyge

Ja

Nej

Ved ikke

Har far haft røde hunde

Ja

Nej

Ved ikke

Er far vaccineret mod røde hunde

Ja

Nej

Ved ikke

Ved ikke

Så kommer der nogle spørgsmål om rygning i familien.
Ja dagligt  Ja, ugentligt 
Nej 
Ved ikke 

Ryger mor (indendørs og/eller udendørs)?
Ja, men sjældnere end en gang om ugen 

Har mor røget, mens hun var gravid med dette barn? (Regn også den helt tidlige graviditet med)
Ja 
Nej 
Ved ikke 
Ja dagligt  Ja, ugentligt 
Nej 
Ved ikke 

Ryger far (indendørs og/eller udendørs)?
Ja, men sjældnere end en gang om ugen 

Har far røget, mens mor var gravid med dette barn? (Regn også den helt tidlige graviditet med)
Ja 
Nej 
Ved ikke 
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Så kommer nogle spørgsmål om kæledyr og husdyr
Har I haft kæledyr eller husdyr under graviditeten?
Ja 
Nej
Hvis ja: Hvilken slags: Dyr MED pels

Ved ikke

Udelukkende dyr UDEN pels  Ved ikke 

Et par spørgsmål om jeres bolig:
Bor mor og far sammen (folkeregisteradresse)?
Bor I i (folkeregisteradresse):

Egen bolig 

Ja 

Nej

Ved ikke

Andel 

Leje 

Her kommer nogle spørgsmål om luftvejssygdomme og allergi i jeres familie:
(Kun LÆGEDIAGNOSTICEREDE sygdomme tæller med. Det tæller også med, hvis personen er vokset
fra sine symptomer. Med forældre menes BIOLOGISKE forældre. Med søskende menes helsøskende
og halvsøskende til barnet).
Søskendenummer og
forældre

1.søsken
(ældste)

2.søsken 3.søsken 4.søsken 5.søsken 6.søsken Mor
Far
(biologisk) (biologisk)

Fødselsår (årstal)
Fødevareallergi (X)
Børneeksem (X)
Høfeber (X)
Astma (X)
Astmatisk bronkitis
(X)
Fulgt det anbefalede
vaccinationsprogram?
Bivirkninger til
vacciner: 1= Ingen, 2
= Ubetydelige, 3 =
Alvorlige

Ej
relevant
Ej
relevant

Ej
relevant
Ej
relevant

Til slut kommer nogle spørgsmål, som kan være med til at måle stressniveau:
WHO Fem Trivselsindeks (1999 version, © Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center
for Mental Health, Frederiksborg General Hospital, DK-3400 Hillerød)
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Sæt venligst kryds ved hvert af de 5 udsagn; 1 kryds i det felt, der kommer tættest på hvordan mor
har følt sig i de seneste to uger. Et højere tal betyder bedre trivsel.
Eksempel: Hvis mor har følt sig glad og i godt humør i lidt mere end halvdelen af tiden i de sidste to
uger, så sæt krydset i feltet med 3-tallet i øverste højre hjørne.

Pointberegning
For at beregne pointtal lægges tallene i de afkrydsede felter sammen og ganges med 4. Man får et
tal mellem 0 og 100. Jo flere point, jo højere trivsel. Hvis tallet er 50 eller mindre, er man i risiko for
stress eller depression, og vi vil anbefale kontakt til egen læge herom.
Så har vi ikke flere spørgsmål. Har du nogen bemærkninger eller kommentarer til mine spørgsmål?
(Skriv evt. ned)
Bemærkninger/kommentarer:

Udfyldt af ______________________________________________________________________
Tusind tak for hjælpen!
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