
Vennligst oppgi: 
a) Alder   ______ år 
              
c) Vekt   ______ kg 
 
e) Sivilstatus (sett ett kryss)               
☐ Gift/samboende             
☐ Enke/enkemann  
☐ Enslig   

j) Omtrent hvor ofte har du i løpet av de siste 12 måneder drukket alkohol? (Regn ikke med lettøl) 

Ikke drukket 
alkohol siste 12 

måneder 
☐ 

 

1 gang i 
måneden eller 

sjeldnere 
☐ 

 

 
2-4 ganger  
pr måned 
☐ 

 

 
2-3 ganger  

pr uke 
☐ 

 

 
4 eller flere 

ganger pr uke 
☐ 

 

Jeg har aldri 
drukket 
alkohol 
☐ 

 

k) Hvor mange glass  øl, vin eller brennevin drikker 
du vanligvis  i løpet av 2  uker?                                
(Regn ikke med lettøl, sett 0 hvis du ikke drikker alkohol) 

 

Øl, Cider 
(ca. 0,5L) 

 
________ 

Vin 
(ca. 125ml) 

 
________ 

Brennevin 
(ca. 25ml) 

 
_______ 

h) Røykevaner (sett ett kryss)  

☐ Jeg har aldri røykt           
☐ Jeg har røykt AV OG TIL tidligere          
☐ Jeg røyker AV OG TIL nå (ikke daglig)           
☐ Jeg røyker DAGLIG nå: 
         Jeg røyker omtrent _______sigaretter pr dag 
         Jeg begynte å røyke daglig da jeg var _____år 
☐ Jeg har røykt DAGLIG tidligere: 
         Jeg begynte da jeg var ______år gammel 
         Jeg sluttet da jeg var _______år gammel 
         Da jeg røykte, røykte jeg _______sigaretter pr dag 

i) Snusbruk (sett ett kryss)  

☐ Jeg har aldri  brukt snus           
☐ Jeg har brukt snus AV OG TIL tidligere          
☐ Jeg snuser AV OG TIL nå (ikke daglig)           
☐ Jeg snuser DAGLIG nå: 
         Jeg snuser omtrent _______esker pr mnd 
         Jeg begynte å snuse da jeg var _____år 
☐ Jeg har tidligere brukt snus DAGLIG: 
         Jeg begynte å snuse da jeg var ______år gammel 
         Jeg sluttet å snuse da jeg var _______år gammel 
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b) Kjønn ☐ Kvinne  ☐ Mann   
 
d) Høyde ________ cm 
 
f) Hva er din høyeste fullførte utdanning? (sett ett kryss) 
☐ Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole, folkehøyskole 
☐ 1-2-årig videregående skole (middels-, yrkes-, realskole) 
☐ 3 år videregående skole 
☐ Fagbrev eller svennebrev 
☐ Høyskole eller universitet, mindre enn 4 år 
☐ Høyskole eller universitet, 4 år eller mer 

Dato for utfylling (dd.mm.yy) ______________  

g) Hva er din arbeidsstatus? 
I arbeid: ☐ Fulltid 
 ☐ Deltid ______ % 

Dersom du er i arbeid, hvilket arbeid har du?   ________________________________ 

Ikke i arbeid: ☐ Arbeidsledig 
 ☐ Hjemmeværende, ulønnet 
 ☐ Student/skoleelev 
 ☐ Uføretrygd. Arbeidsevne ______ % 
       Hvis ufør, er du ufør pga. den sykdommen du nå er i kontakt med helsevesenet for: 
                                  ☐Ja       ☐Nei  
 ☐ Sykemeldt /arbeidsavklaringspenger. Arbeidsevne ______ % 
       Hvis sykemeldt/arbeidsavklaringspenger, er dette pga. den sykdommen du nå er i 
       kontakt med helsevesenet for:  
                                   ☐Ja       ☐Nei  
 ☐ Alderspensjonist             

ID / barkode 
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