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AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse 
 
Periode: 
Spørgsmålene skal indgå i hele 2. kvartal 2002 
 
Placering: 
Tillægsspørgsmålene skal placeres som en samlet blok i slutningen af det normale individskema, men 
før husstands proxy-interviewene. 
 
Filtre: 
Skal stilles til alle ip'ere i alderen 15-68 år, dvs. ip'ere på 69 eller derover skal ikke have spørgsmålene. 
 
I øvrigt skal der generelt sondres mellem beskæftigede og ikke-beskæftigede, da ordlyden i enkelte 
spm. afhænger af om ip er beskæftiget eller ej. Samtidig er der et par spørgsmål omkring job på særlige 
vilkår som kun er relevante for de beskæftigede. 
 
Delopgavenr.: 
1618-60 skal anvendes til Handicappedes beskæftigelse 
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 NU FØLGER NOGLE SPØRGSMÅL OM LÆNGEREVARENDE 

HELBREDSPROBLEMER OG HANDICAP 
 

 

 
1. Har De et længerevarende helbredsproblem eller et handicap? 
 

Ja  ......................................................... � 1 Gå til spm.2 

Nej  ....................................................... � 2 Gå til husstandsspm. 

 
 
2. Hvilket helbredsproblem eller handicap er der tale om? 
 (Nævn kun det væsentligste) 
 

Problemer med arme eller hænder 
(incl. gigt i arme eller hænder) .............

� 1  
 

Problemer med ben eller fødder (incl. 
gigt i ben eller fødder) .........................

� 2  

Problemer med ryg eller nakke (incl. 
gigt i ryg eller nakke) ...........................

� 3  

Blind eller synsnedsættelse på trods 
af brug af briller eller kontaktlinser .....

� 4  

Døv eller nedsat hørelse på trods af 
brug af høreapparat ..............................

� 5  

Talebesvær ........................................... � 6  

Hudlidelse, vansiring eller allergi ........ � 7  

Åndedrætsproblemer (herunder 
astma og bronkitis) ...............................

� 8 Gå til spm. 3 

Problemer med hjerte, blodtryk eller 
kredsløb ................................................

� 9  

Problemer med mave, lever, nyrer 
eller fordøjelse .....................................

� 10  

Sukkersyge, diabetes ............................� 11  

Epilepsi, anfald .................................... � 12  

Psykisk sygdom eller sindslidelse 
(herunder fx depression) ......................

� 13  

Udviklingshæmmet ..............................  14  

Hjerneskade..........................................  15  

Ordblind ...............................................  16  

Andre fremadskridende sygdomme 
(herunder fx kræft, sklerose, hiv og 
Parkinsons syge) ..................................

� 17  

Andet helbredsproblem eller 
handicap ...............................................

� 18 Gå til spm 2a 
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2a. Hvilket andet helbredsproblem eller handicap er der tale om? 
 

Skriv hvilket: 
______________________________ 

  Gå til spm. 3 

 
 
3. Er helbredsproblemet eller handicappet arveligt? 
 

Ja, arveligt ............................................ � 1  

Nej, er ikke arveligt ..............................� 2 Gå til spm. 4 

Ved ikke  .............................................. � 3  

 
 
4. Har De haft helbredsproblemet eller handicappet lige siden De blev født? 
 

Ja, er medfødt eller opstået i 
forbindelse med fødslen .......................

� 1 Gå til spm. 6 

Nej, er først opstået senere ................... � 2 Gå til spm. 5 

Ved ikke  .............................................. � 3  

 
 
5. Hvor længe har De haft helbredsproblemet eller handicappet? 
 

Mindre end 6 måneder ......................... � 1  
 

Mellem 6 måneder og 1 år ................... � 2  

Mellem 1 år og 2 år ..............................� 3  

Mellem 2 år og 3 år ..............................� 4 Gå til spm. 6 

Mellem 3 år og 5 år ..............................� 5  

Mellem 5 år og 10 år ............................� 6  

10 år eller længere  ...............................� 7  

Ved ikke  .............................................. � 8  
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6. Hvorledes er helbredsproblemet eller handicappet opstået? 
 

Arbejdsulykke  ..................................... � 1  
 

Er forårsaget af andre 
arbejdsrelaterede forhold .....................

� 2  

Trafikulykke ......................................... � 3 Hvis ip er beskæftiget, 
da gå til spm. 7 ellers 
hvis ip ikke er 
beskæftiget, da gå til 
spm. 8 

Ulykke eller skade i hjemmet, i 
fritiden eller i forbindelse med sport ...

� 4  

Er forårsaget af andre forhold, der 
ikke er arbejdsrelaterede ......................

� 5  

Ved ikke  .............................................. � 6  

 
 
7. Er De ansat i job på særlige vilkår pga. af helbredsproblemet eller handicappet? 
 (Vi tænker på fx. fleksjob, skånejob) 
 

Ja .......................................................... � 1 Gå til spm. 7a 

Nej ........................................................ � 2 Gå til spm. 8 

Ved ikke ............................................... � 3  

 
 
7a. Hvilket job på særlige vilkår er der tale om? 
 

Skriv hvilket: 
______________________________ 

  Gå til spm. 7b 

 
 
7b. Arbejdede De på samme arbejdsplads før De fik tilbudt dette job på særlige vilkår?  

Ja, jeg arbejdede på samme 
arbejdsplads før dette job .................... r

� 1  

Nej, jeg startede på arbejdspladsen i 
dette job ................................................

� 2 Gå til spm. 8 

Ved ikke ............................................... � 3  

 
 



5 

 
8. Har De svært ved at udføre bestemte typer af erhvervsarbejde pga. af helbredsproblemet eller 
handicappet? 
 

Ja, i høj grad  ........................................ � 1  

Ja, i nogen grad  ................................... � 2  

Nej  ....................................................... � 3 Gå til spm. 9 

Ved ikke  .............................................. � 4  

 
 
9. Har De svært ved at udføre erhvervsarbejde i et normalt omfang pga. af helbredsproblemet eller 
handicappet? 
 

Ja, i høj grad  ........................................ � 1  

Ja, i nogen grad  ................................... � 2 Hvis ip er beskæftiget, 
da gå til 10a ellers hvis 
ip ikke er beskæftiget 
gå til spm. 10b 

Nej  ....................................................... � 3  

Ved ikke  .............................................. � 4  

 
 
10a. Har De svært ved at klare transporten til og fra arbejde pga. af helbredsproblemet eller 
handicappet? 
 

Ja, i høj grad  ........................................ � 1  

Ja, i nogen grad  ................................... � 2  

Nej  ....................................................... � 3 Gå til spm. 11 

Ved ikke  .............................................. � 4  

 
 
 
10b. Vil De have svært ved at klare en eventuel transport til og fra arbejde pga. af helbredsproblemet 
eller handicappet? 
 

Ja, i høj grad  ........................................ � 1  

Ja, i nogen grad  ................................... � 2  

Nej  ....................................................... � 3 Gå til spm. 13b 

Ved ikke  .............................................. � 4  
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11. Har De i øjeblikket nogen særlige hjælpemidler, foranstaltninger eller støtte i forbindelse med 
Deres erhvervsarbejde pga. af helbredsproblemet eller handicappet?  
 

Ja  ......................................................... � 1 Gå til spm. 12. 

Nej  ....................................................... � 2 Gå til spm. 13b 

Ved ikke  .............................................. � 3  

 
 
12. Hvilken type hjælpemiddel, foranstaltning eller støtte er der tale om? 
 (Nævn kun den væsentligste) 
 

Støtte til nemmere at kunne bestride 
arbejdsfunktionen eller typen af 
arbejdet  ................................................

� 1  
 

Støtte til nemmere at kunne klare 
arbejdsomfanget  ..................................

� 2  

Støtte til nemmere at kunne klare 
transporten til og fra arbejde  ...............

� 3  

Støtte til nemmere at kunne bevæge 
sig rundt på arbejdspladsen  .................

� 4 Gå til spm. 13a 

Støtte eller forståelse fra Deres 
arbejdsgiver, chef eller kolleger ...........

� 5  

Anden støtte eller foranstaltning .......... � 6 Gå til spm. 12a 

 
Ved ikke  ..............................................

� 7 Gå til spm. 13a 

 
 
12a. Hvilken anden støtte eller foranstaltning er der tale om? 
 

Skriv hvilken: 
______________________________ 

  Gå til spm. 13a 

 
 
13a. Har De behov for andre eller yderligere særlige hjælpemidler, foranstaltninger eller støtte, for at 
De kan udføre erhvervsarbejde? 
 

Ja  ......................................................... � 1 Gå til spm. 14  

Nej  ....................................................... � 2 Gå til husstandsspm. 

Ved ikke  .............................................. � 3  
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13b. Har De behov for nogen særlige hjælpemidler, foranstaltninger eller støtte, for at De kan udføre 
erhvervsarbejde? 
 

Ja  ......................................................... � 1 Gå til spm. 14  

Nej  ....................................................... � 2 Gå til husstandsspm. 

Ved ikke  .............................................. � 3  

 
 
14. Hvilken type hjælpemiddel, foranstaltning eller støtte er der specielt behov for? 
 (Nævn kun den væsentligste) 
 

Støtte til nemmere at kunne betride 
arbejdsfunktionen eller typen af 
arbejdet  ................................................

� 1  
 

Støtte til nemmere at kunne klare 
arbejdsomfanget  ..................................

� 2  

Støtte til nemmere at kunne klare 
transporten til og fra arbejde  ...............

� 3  

Støtte til nemmere at kunne bevæge 
sig rundt på arbejdspladsen  .................

� 4 Gå til husstandsspm. 

Støtte eller forståelse fra Deres 
arbejdsgiver eller kolleger ...................

� 5  

Anden støtte eller foranstaltning ..........
Angiv hvilken: 
______________________________ 
 

� 6  

Ved ikke  .............................................. � 7  

 
 
14a. Hvilken anden støtte eller foranstaltning er der behov for? 
 

Skriv hvilken: 
______________________________ 

  Gå til husstandsspm. 

 


