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A FÖRSLAG TILL FRÅGOR int I SVERIGE rensad 
FH-ad hoc:en om funktionshinder 
 
Ges till 16-64-åringar. 
 
 
INTRODUKTION: Den här gången ställer vi också några frågor som ges samtidigt i hela EU. De 
handlar om din hälsa i relation till ditt arbete. (Vilka arbetsuppgifter man kan utföra på arbetet är (ju) 
i många fall beroende på hur god hälsa man har).  
 
Vissa människor har fysiska hälsoproblem eller funktionshinder, t.ex. hjärt-lung problem, problem 
med luftvägarna eller svårigheter att gå. Andra kanske ser eller hör dåligt trots att de använder 
glasögon eller hörapparat och vissa kanske har psykiska eller känslomässiga problem. Det kan också 
vara allergi eller t.ex. tal- eller röstproblem. Hälsoproblem och funktionshinder omfattar också t. ex. 
diabetes, dyslexi, epilepsi, problem med matsmältningen och problem med huden. Eller något 
liknande. 
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Fr1  (Samtliga) 
Med den här definitionen,  
Har du något långvarigt hälsoproblem eller funktionshinder?   
 
 
1 Ja 
2 Nej     INTERVJUN AVSLUTAS 
 
BORTFALL PÅ TILLÄGGSFRÅGORNA 
9 VÄGRAR 
8 SPRÅKSVÅRIGHETER 
7 ÖVRIGT 
 
Med långvarigt menar vi allt som påverkat up under de senaste sex månaderna, eller som sannolikt 
kommer att påverka den intervjuade personen under minst sex månader. 
(Om svaret är "nej" slutar modulen här) 
 
 
Fr2  (Samtliga fh) 
Vilket/vilka hälsoproblem eller funktionshinder har  Du? 
 
1. Problem med armar eller händer (inklusive artrit eller reumatism) 
2. Problem med ben eller fötter (inklusive artrit eller reumatism) 
3. Problem med rygg eller nacke (inklusive artrit eller reumatism) 
4 Problem med synen (med glasögon eller kontaktlinser, om dessa används) 
5. Problem med hörseln (med hörapparat, om sådan används) 
6. Talproblem  
7. Hudproblem, bl.a. hudförändringar, brännskador m.m. och allergier 
8. Bröst- eller andningsproblem, inklusive astma och bronkit 
9. Problem med hjärta, blodtryck eller cirkulation 
10. Problem med mage, lever, njure eller matsmältning 
11. Diabetes 
12. Epilepsi (inklusive anfall) 
13. Psykiska, nervösa eller emotionella problem 
14. Andra sjukdomar som är progressiva (tillväxande eller gradvis ökande)  t.ex. inte närmare 

specificerade cancersjukdomar, MS, HIV, Parkinsons sjukdom) 
15. Andra långvariga hälsoproblem eller funktionshinder 
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Fr2 b (Samtliga fh) 
OM flera svar på fråga 2: 
Vilket av dessa hälsoproblem eller funktionshinder räknar Du som Ditt huvudsakliga? 
 
Ett alternativ måste anges om up svarat med mer än ett alternativ på Fr2 
 
1. Problem med armar eller händer (inklusive artrit eller reumatism) 
2. Problem med ben eller fötter (inklusive artrit eller reumatism) 
3. Problem med rygg eller nacke (inklusive artrit eller reumatism) 
4 Problem med synen (med glasögon eller kontaktlinser, om dessa används) 
5. Problem med hörseln (med hörapparat, om sådan används) 
6. Talproblem  
7. Hudproblem, bl.a. hudförändringar, brännskador m.m. och allergier 
8. Bröst- eller andningsproblem, inklusive astma och bronkit 
9. Problem med hjärta, blodtryck eller cirkulation 
10. Problem med mage, lever, njure eller matsmältning 
11. Diabetes 
12. Epilepsi (inklusive anfall) 
13. Psykiska, nervösa eller emotionella problem 
14. Andra Andra sjukdomar som är progressiva (tillväxande eller gradvis ökande)  t.ex. inte 

närmare specificerade cancersjukdomar, MS, HIV, Parkinsons sjukdom) 
15. Annat långvarigt hälsoproblem eller funktionshinder 
              Vilket…………………… 
 
 
Fr3  (Samtliga fh) 
Hur länge har du haft det hälsoproblemet/funktionshindret? 
Hur länge har du haft det här huvudsakliga hälsoproblemet/funktionshindret (till de som kommer 
från 2b) 
 
1) Mindre än 6 månader 
2) Minst 6 månader men mindre än 1 år  
3) Minst 1 år men mindre än 2 år 
4) Minst 2 år men mindre än 3 år 
5) Minst 3 år men mindre än 5 år 
6) Minst 5 år men mindre än 10 år 
7) Minst 10 år eller mer (inkl. sen födseln) 
8) Vet ej 
 
Frågan gäller det huvudsakliga hälsohindret/funktionshindret enl. fråga 2b eller det enda 
hälsoproblemet/funktionshindret enl. fråga 2. 
 
Om tidpunkten då problemet uppstod är oklar – ange den tidpunkt då den intervjuade personen 
första gången sökte medicinsk hjälp för problemet eller ange den tidpunkt då problemet för första 
gången påverkade den intervjuade personens förmåga att utföra vardagliga sysslor. 



 
    4(6) 

       2014-11-25/ GL 
Version 2002-02-22 

 SE_Questionnaire_SE_Ahm2002.doc 
 Gunilla Ljunggren Sidan 4             14-11-25 15.48 

 

 
Fr4  (Samtliga fh) 
Hur har (ditt huvudsakliga – om flera)  ditt hälsoproblem/funktionshinder uppstått? 
 
1) Är medfött eller skada vid födseln 
2) Arbetsrelaterad olycka eller skada, inklusive trafikolyckor i arbetet  
3) Trafikolycka eller -skada (ej arbetsrelaterad)  
4) Ej arbetsrelaterad olycka eller skada (i hemmet, på fritiden eller i samband med sport) 
5) Arbetsrelaterade sjukdomar 
6) Ej arbetsrelaterade sjukdomar 
7) Övrigt 
8) Vet ej 
 
Om svaret inte passar någon av de givna koderna, ställ följdfrågor för att hitta rätt kod. 
 
 
Fr5  (Ställs endast till sysselsatta fh)  
Har du skyddad sysselsättning eller anställningsstöd? ( Skall ställas till alla FA,TA och FÖ) 
 
1) Ja 
2) Nej 
3) Vet ej 
 
(Samhall, lönebidrag, SIUS, OSA) 
 
De personer som omfattas av sådana åtgärder kan i allmänhet ge rätt svar på frågan. Kontrollera i 
beskrivningen över nationella åtgärdsprogram om den intervjuade personen skulle fråga vad som 
menas med "skyddad sysselsättning". 
 
OBS: Vi har trots upprepade påstötningar till EU ej fått svar på frågan angående åtgärdsprogram. 
F.n. saknas alltså denna lista. 
 
Fr6  (Samtliga fh) 
Begränsar ditt (huvudsakliga - om flera) hälsoproblem eller funktionshinder  den typ av arbete 
som du kan/skulle kunna utföra; kan du /skulle du kunna  t.ex. bara utföra lätta 
arbetsuppgifter, måste du sitta ner eller kan du/skulle du kunna bara arbeta inomhus? 
 
1 Ja, i stor omfattning 

 2 Ja, i viss utsträckning 
 3 Nej 
 4 Vet ej 

 
Om svaret på frågan är enbart "ja", ställ följdfrågor för att ta reda på i vilken utsträckning 
arbetsförmågan är begränsad. 
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Fr7  (Samtliga fh) 
Begränsar ditt (huvudsakliga -  om flera) hälsoproblem eller funktionshinder omfattningen av 
det arbete som du kan/skulle kunna utföra; t.ex. antalet timmar eller dagar du kan/skulle 
kunna arbeta eller när du kan/skulle kunna arbeta? 
 
1 Ja, i stor omfattning 

 2 Ja, i viss utsträckning 
 3 Nej 
 4 Vet ej 
 

Om svaret är enbart ”ja”, ställ följdfrågor för att ta reda på hur stor begränsningen är 
 
 
Fr 8  (Samtliga fh) 
Begränsar ditt (huvudsakliga – om flera) hälsoproblem/funktionshinder dina möjligheter att ta 
dig till och från ett arbete. 
 
1 Ja, i stor omfattning 
 2 Ja, i viss utsträckning 
 3 Nej 
 4 Vet ej 
 
Om svaret är enbart ”ja”, ställ följdfrågor för att ta reda på hur stor begränsningen är 
 
 
Fr9 [Ställs bara till sysselsatta fh (och som har svarat ”Ja” på frågorna 6 eller 7 eller 8)] 
Får du någon form av personlig hjälp eller annan typ av assistans, t.ex. speciell utrustning eller 
arrangemang (t.ex personliga lösningar) för att kunna utföra ditt arbete? 
 
1 Ja 
2 Nej eller har tidigare haft men har ej nu INTERVJUN AVSLUTAS 
3 Vet ej 
 
Om svaret är ”Nej” avslutas modulen här. 
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Fr10 [Ställs bara till ej sysselsatta fh (och som har svarat ”Ja” på frågorna 6 eller 7 eller 8)] 
Skulle du behöva någon personlig hjälp eller annan typ av assistans, t.ex. speciell utrustning 
eller arrangemang för att kunna arbeta? 
1 Ja 
2 Nej INTRERVJUN AVSLUTAS 
3 Vet ej 
 
Om svaret är ”Nej” avslutas modulen här. 
 
 
Fr11    [Ställs till alla - både sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 9)  

och ej sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 10)] 
Vilken slags hjälp får du / skulle du behöva för att kunna arbeta? 
flera svar får anges 
 
1 Hjälp med typ av arbete 
2 Hjälp med arbetets omfattning 
3 Hjälp med att komma till och från arbetet 
4 Hjälp med mobilitet (förflyttning)  på arbetsplatsen 
5 Chefers och kollegors stöd och förståelse 
6 Annan.  Är det? 
  a speciell utrustning 
  b speciella arrangemang (t.ex personlig lösning) 
  c övrigt beskriv…………….. 
7 Vet ej 
 
 
Fr11b    [Ställs till alla - både sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 9)  

och ej sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 10)] 
OM flera svar på fråga 11b: 
Vad av detta är till mest hjälp / skulle vara till mest hjälp? 
endast ett svar är tillåtet 
 
1 Hjälp med typ av arbete 
2 Hjälp med arbetets omfattning 
3 Hjälp med att komma till och från arbetet 
4 Hjälp med mobilitet (förflyttning)  på arbetsplatsen 
5 Chefers och kollegors stöd och förståelse 
6 Annan.  Är det? 
  a speciell utrustning 
  b speciella arrangemang (t.ex personlig lösning) 
  c övrigt beskriv…………….. 
7 Vet ej 
 


