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Norra Sveriges MONICA-undersökning 2022 - en studie
om Norrbottningars och Västerbottningars hälsa

Sida 1

Den enkät som vi nu ber dig att besvara innehåller frågor rörande bl.a. livskvalitet, miljö, Covid-19 och kostvanor.
Alla uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar i enkäten kommer ej att läsas av den
personal du träffar på hälsoundersökningen. Resultaten kommer att sammanställas på ett sådant sätt att det inte går
att identifiera enskilda individer.
Om det är något du undrar över angående frågeformuläret så kontakta gärna någon av MONICA-studiens
projektkoordinatorer. Du når oss säkrast på telefon på förmiddagarna.
Carolina Lundholm, 090-7852518/073-0577784
Lena Heldorsson Fjellström, 090-7852522/073-0560490
Vi ber dig att noga läsa igenom frågan och svarsalternativen, innan du besvarar frågorna.

Jag har läst informationen och skrivit under samtycke
att delta i MONICA-studien 2022

Ja
Nej

Vänligen läs igenom information och samtyckeshandlingen innan du besvarar enkäten.
Ta med samtyckeshandlingen till hälsoundersökningen för slutlig signatur.
Ange gärna e-postadress och/eller telefonnummer

__________________________________
(epostadress)

__________________________________
(telefonnummer)
Har du husdjur?

Ja
Nej

Vilken sorts djur?

Hund
Katt
Annat ______

Har du någon gång under de 12 senaste månaderna
köpt lotter eller satsat pengar på spel?
Med spel menas t.ex. trisslott, bingolotto,
postkodlotteriet, kasinospel, tips, spel på hästar
eller liknande och spel om pengar över internet
såsom poker eller vadslagning.

Ja
Nej

Har du senaste året haft perioder som varat två
veckor eller mer, då du ägnat mycket tid åt att
tänka på ditt spelande eller planerat framtida
spelande?

Ja
Nej

Har du senaste året spelat som ett sätt att fly
från personliga problem?

Ja
Nej

Har du senaste året haft en period då du om du
förlorat en dag, ofta spelat igen en annan dag för
att vinna tillbaka det du förlorat?

Ja
Nej
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Har ditt spelande under det senaste året orsakat
allvarliga eller upprepade problem i någon av dina
relationer med familj eller vänner?

Ja
Nej

Vid behov av hjälp eller stöd, kontakta Stödlinjen
Stödlinjen.se eller ring 020-819100
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Frågor rörande KVINNOHÄLSA
Är du kvinna? (Här avses biologiskt kön)

Ja
Nej
Annan definition ______

Har du någonsin menstruerat?

Ja
Nej

Vid vilken ålder fick du mens första gången?

__________________________________
(Ange ålder i år)

Har du menstruation varje månad?

Ja, regelbundet varje månad
Nej, mina menstruationer är oregelbundna, men var
tidigare regelbundna
Nej, mina menstruationer har alltid varit
oregelbundna
Nej, det är mer än 12 månader sedan jag hade
senaste mens
Jag är gravid

Om du har oregelbunden menstruation eller inte har
haft menstruation alls det senaste året, vad är
orsaken till detta?

Graviditet eller amning
Klimakteriet
Preventivmedel
Andra mediciner
Opererat bort livmodern
Opererat bort äggstockarna
Intensiv träning
Anorexi eller annan ätstörning
Låg vikt
PCOS
Vet ej

Vid vilken ålder upphörde menstruationerna helt?

__________________________________
(Ange ålder)

Har du någon gång haft hormonbehandling för
klimakteriebesvär?

Ja, för generella besvär såsom vallningar och
svettningar (tabletter, plåster, gel, spray)
Ja, för lokala besvär i underlivet (vagitorier,
vaginalring, vaginalkräm)
Nej

Har du någon gång haft hormonspiral som tillägg i
behandlingen mot klimakteriebesvär?

Ja
Nej

Har du pågående hormonbehandling för
klimakteriebesvär?

Ja, för generella besvär såsom vallningar och
svettningar (tabletter, plåster, gel, spray)
Ja, för lokala besvär i underlivet (vagitorier,
vaginalring, vaginalkräm)
Nej

Har du hormonspiral som tillägg i behandlingen mot
klimakteriebesvär?

Ja
Nej
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Försök uppskatta under hur många år du sammanlagt
haft hormonbehandling för klimakteriebesvär

Mindre än 3 år
3-5 år
6-10 år
Mer än 10 år

Har du fött barn? (Vaginalt eller med kejsarsnitt)

Ja
Nej

Hur många gånger har du fött barn?

__________________________________
(Ange antal gånger)

Har du någon gång fått diagnosen
graviditetsdiabetes?

Ja
Nej
Har inte varit gravid
Vet ej

Har du någon gång fått diagnosen
havandeskapsförgiftning (preeklampsi)?

Ja
Nej
Har inte varit gravid
Vet ej

Har du någonsin under mer än ett års tid använt
p-piller/p-plåster/p-ring/p-stav/p-spruta?

Ja
Nej

Använder du
p-piller/p-plåster/p-ring/p-stav/p-spruta?

Ja
Nej

Försök uppskatta under hur många år du sammanlagt
använt p-piller/p-plåster/p-ring/p-stav/p-spruta.

Mindre än 3 år
3-5 år
6-10 år
Mer än 10 år

Har du någonsin under mer än ett års tid använt
hormonspiral?

Ja
Nej

Använder du hormonspiral nu?

Ja
Nej

Försök uppskatta under hur många år du sammanlagt
använt hormonspiral.

Mindre än 3 år
3-5 år
6-10 år
Mer än 10 år

Har du fått diagnosen polycystiskt ovariesyndrom
(PCOS)?

Ja
Nej
Vet ej
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Frågor rörande LIVSKVALITET
Hur tycker du ditt psykiska hälsotillstånd varit det
senaste året?

Mycket gott
Ganska gott
Någorlunda
Tämligen dåligt
Dåligt

Hur bedömer du ditt psykiska hälsotillstånd
jämfört med andra personer i din egen ålder?

Det är bättre
Det är sämre
Ungefär likadant

Markera vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd och eventuella hjälpbehov idag.
Smärtor/besvär

Jag har varken smärtor eller besvär
Jag har måttliga smärtor eller besvär
Jag har svåra smärtor eller besvär

Oro/nedstämdhet

Jag är inte orolig eller nedstämd
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
Jag är i högsta grad orolig och nedstämd

Vi vill att du på denna skala markerar hur bra eller
dåligt ditt hälsotillstånd är, som du själv
bedömer det.
Den här skalan är numrerad från 0 till 100.
100 är den bästa hälsa du kan tänka dig.
0 är den sämsta hälsa du kan tänka dig.

0

50

100

(Place a mark on the scale above)

Vi vill att du på denna skala markerar hur mycket
energi du har.
Den här skalan är numrerad från 0 till 100.
100 är full av energi
0 är ingen energi alls

0

50

100

(Place a mark on the scale above)

Vi vill att du på denna skala markerar hur stressad
du känner dig.
Den här skalan är numrerad från 0 till 100.
100 är maximalt stressad
0 är inte stressad alls

0

50

100

(Place a mark on the scale above)
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Vi vill att du på denna skala markerar hur glad du
känner dig.
Den här skalan är numrerad från 0 till 100.
100 är jätteglad
0 är inte alls glad

0

50

100

(Place a mark on the scale above)

Är det ungefär lagom många människor du träffar i
ditt vanliga liv? Skulle du vilja träffa fler eller
färre människor?

Färre
Lagom många
Fler

Finns det någon särskild person som du känner att
du verkligen kan få stöd av?

Ja
Ja, men jag behöver det inte
Nej

Har du någon du kan dela dina innersta känslor med
och anförtro dig åt?

Ja
Nej
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Vi ber dig ta ställning till följande frågor och påståenden.
Inte alls

I extremt hög
utsträckning

I vilken utsträckning anser du att
du finns i ett sammanhang med
andra?
I vilken utsträckning känner du
dig nöjd och tillfreds med dig
själv?
I vilken utsträckning anser du att
du har en grundstämning av
glädje i ditt liv?
I vilken utsträckning känner du
att ditt liv har ett syfte?
I vilken utsträckning är du
hoppfull inför ditt liv?
I vilken utsträckning har du inre
frid?
Stämmer inte
alls

Stämmer helt

Jag tror att mitt liv har en
djupare mening
Jag tror att mitt liv saknar
mening

Inte alls sant

Sällan sant

Sant ibland

Ofta sant

Nästan alltid
sant

Jag kan anpassa mig när det
sker förändringar.
Jag tenderar att komma igen
efter sjukdom, skada eller andra
vedermödor.
Nästan varje
dag

Minst en gång Ett par gånger Ett par gånger Mindre än en
i veckan
i månaden
om året
gång om året

Du behandlas med mindre
artighet än andra människor
Du behandlas med mindre
respekt än andra
Du får sämre service än andra
på restauranger eller butiker
Du får sämre service än andra
människor inom vården

Har du någon gång efter 18 års ålder känt dig
kontrollerad av din partner eller någon annan
närstående?

05-19-2022 07:22
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Har din partner eller någon annan för dig
betydelsefull person någon gång gjort dig illa
fysiskt på något sätt t.ex. luggat, knuffat, slagit
eller sparkat dig? (Gäller efter 18 års ålder)

Ja men inte senaste året
Ja, senaste året
Nej

Har du någon gång efter 18 års ålder tvingats till
eller utsatts för sexuella handlingar mot din vilja?

Ja, men inte senaste året
Ja, senaste året
Nej

Är du i nuläget rädd för din partner eller någon
annan nuvarande eller tidigare närstående person?

Ja
Nej

Vid behov av hjälp eller stöd, kontakta någon av nedanstående
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 eller www.kvinnofridslinjen.se/sv
Terrafem 020-52 10 10 eller www.terrafem.org
Polisen 114 14 eller polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/
Brottsofferjouren 116 006 eller www.brottsofferjouren.se
Regionalt finns det i Västerbotten två centrumbildningar som erbjuder stöd:
Centrum mot våld Umeå www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Centrum-mot-vald-1/
Centrum mot våld Skellefteå skelleftea.se/invanare/startsida/omsorg-och-stod/vald-och-hot
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Frågor om BASTUVANOR
Forskare är intresserade av hälsoeffekter av bastande, varför dessa frågor ställs.
Hur ofta har du bastat det senaste året?

Aldrig
Mindre än en gång per månad
1-3 ggr per månad
1 gång per vecka
2-3 gånger i veckan
4-7 gånger i veckan

Hur länge sitter du vanligtvis i bastun?

Mindre än 15 minuter
15-20 minuter
Mer än 20 minuter

Hur många gånger går du vanligtvis in i bastun vid
ett bastutillfälle?

1-2 gånger
3 gånger
Fler än 3 gånger

Hur varmt är det vanligtvis i bastun?

Mindre än 60 grader
60-80 grader
Mer än 80 grader
Vet ej

Brukar du basta i sällskap av andra?

Nej, vanligtvis ensam
Ja, vanligtvis med en annan person
Ja, vanligtvis med flera andra personer

Vilken typ av bastu använder du vanligtvis?

Elektrisk bastu
Infraröd bastu
Ångbastu/ångbad
Vedeldad bastu
Rökbastu
Vet ej

Har du någon gång vinterbadat i samband med att du
har bastat det senaste året?

Nej
Ja, 1-3 gånger
Ja, fler än 3 gånger

Har du ändrat dina bastuvanor de senaste 2 åren?

Ja, jag har börjat basta mer
Ja, jag har börjat basta mindre
Nej
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Frågor om MILJÖPÅVERKAN
Forskare är intresserade av hur människor utsätts för miljöföroreningar, varför dessa frågor ställs.
Hur ofta äter du rätter med färs eller grytbitar
från älg?

Aldrig
Någon gång per år
1-3 ggr per månad
1 gång per vecka
2-3 ggr i veckan
4-6 ggr i veckan

Hur ofta äter du abborre, gädda, gös eller lake?

Aldrig eller nästan aldrig
2-3 ggr per år
4-11 ggr per år
1-3 ggr per månad
1 gång per vecka
2-3 ggr per vecka
4-6 ggr per vecka
Varje dag

Hur ofta äter du vildfångad lax, öring eller
strömming från Bottniska viken eller anslutande
älvar?

Aldrig eller nästan aldrig
2-3 ggr per år
4-11 ggr per år
1-3 ggr per månad
1 gång per vecka
2-3 ggr per vecka
4-6 ggr per vecka
Varje dag

Har du några amalgamfyllningar?

Ja
Nej
Vet ej

Hur många amalgamfyllningar har du?

1-2
3-4
Fler än 4

Hur ofta äter du mat där råvaror kommer från
konservburkar?

Varje dag
Varannan dag
Några dagar per vecka
1 gång per vecka
Mer sällan

Vilken dricksvattenförsörjning används i hemmet?

Kommunalt dricksvatten
Enskilt dricksvatten (egen brunn eller anslutet
till vattenförening)
Vet ej

Renas brunnsvattnet med filter?

Ja
Nej
Vet ej

Har brunnsvattnet analyserats för några metaller
(t.ex. bly, kadmium)?

Ja
Nej
Vet ej

Ingick arsenik i analysen?

Ja
Nej
Vet ej

05-19-2022 07:22

projectredcap.org

Confidential
Sida 11

Vilken typ av golv har du i ditt sovrum?

Trägolv
Plastgolv
Heltäckningsmatta
Linoleum
Laminat
Sten/klinker
Inget av ovanstående
Vet ej

Hur gammalt är golvet i ditt sovrum?

Nyare än 5 år
5-15 år
16-30 år
Äldre än 30 år
Vet ej

Jagar eller tävlings-/övningsskjuter du med vapen
avsett för ammunition (kulor eller hagel)?

Ja
Nej

Hur länge har du jagat eller
tävlings-/övningsskjutit?

__________________________________
(Ange antal år)

Vilken ammunition jagar eller
tävlings-/övningsskjuter du med?

Hagel
Kula
Både hagel och kula

Ungefär hur många skott avfyrar du per år i samband
med jakt- och övningsskytte?

< 50
50-200
>200

Använder du blyfri ammunition i samband med jakt?

Ja
Nej
Jag jagar inte
Det varierar
Vet ej

Använder du blyfri ammunition i samband med
tävlings- eller övningsskytte?

Ja
Nej
Det varierar
Vet ej
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Frågor om VIRUSSJUKDOMAR
Forskare är intresserade av virussjukdomar, varför dessa frågor ställs.
Har du haft sorkfeber?

När hade du sorkfeber?

Ja
Nej

__________________________________
(Ange årtal, 4 siffror)

Har du några kvarvarande besvär (till följd av
sorkfeber)?

Ja
Nej

Har du haft närkontakt med sork?

Ja
Nej

När och var har du haft närkontakt med sork?
__________________________________________
Har du sork eller spår av sork (avföring etc.) i
ditt hus?

Ja
Nej

Har du haft Ockelbosjukan (Sindbis-virus)?

Ja
Nej

När hade du Ockelbosjukan?

__________________________________
(Ange årtal, 4 siffror)

Har du några kvarvarande besvär (till följd av
Ockelbosjukan)?

Ja
Nej

Blir du ofta myggbiten?

Ja
Nej

Plockar du bär/svamp?

Ja
Nej
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Frågor om PANDEMIN COVID-19
Har du haft Covid-19?

Ja
Nej

När hade du Covid-19?

__________________________________
(Ange år, månad.)

Har du några kvarvarande besvär?

Ja
Nej

Är du vaccinerad mot Covid-19?

Ja
Nej

När vaccinerades du mot Covid-19?
Ange ungefärligt datum för dos 1, dos 2 och ev. dos
3.
Vilket vaccin/vilka vacciner fick du vid de olika
tillfällena?

__________________________________________

__________________________________________

Nedan följer frågor som handlar om hur du påverkats av pandemin Covid-19, inklusive de rekommendationer och
restriktioner som utfärdats i relation till den.
Vi vill be dig att besvara hur väl nedan påståenden stämmer med dina upplevelser i samband med
pandemin Covid-19.
Till det bättre

Oförändrat

Till det sämre

Jag upplever att pandemin
Covid-19 har påverkat min
psykiska hälsa
Jag upplever att pandemin
Covid-19 har påverkat min
fysiska hälsa
Pandemin Covid-19 har påverkat
min ekonomiska situation
Pandemin Covid-19 har påverkat
min sociala situation

Har du som en följd av pandemin Covid-19 råkat ut för något av följande?
Ja

Nej

Inte relevant

Kraftigt ökad arbetsbelastning
Permittering
Arbetslöshet
Sjukskrivning
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Regeringen har haft rekommendationer om social
distansering och arbete hemifrån under pandemin
covid-19. Hur lätt har det varit för dig att följa
denna rekommendation?

Mycket lätt
Ganska lätt
Något svårt
Mycket svårt
Mitt arbete är inte möjligt att genomföra
hemifrån
Ej relevant

Hur upplever du att din fysiska arbetsmiljö
(ex. ergonomi, ljus, luft) har påverkats av att
du arbetat hemifrån?

Den har förbättrats
Den är oförändrad
Den har försämrats
Ej relevant

Hur upplever du att din organisatoriska och
psykosociala arbetsmiljö (ex. krav, kontroll över
arbetet, socialt stöd) har påverkats av att du
arbetat hemifrån?

Den har förbättrats
Den är oförändrad
Den har försämrats
Ej relevant

I vilken utsträckning har pandemin Covid-19 påverkat
din fysiska aktivitet? (Med fysisk aktivitet menas
både motion/träning och vardagsmotion som promenader
och cykling).

Den har minskat
Oförändrat
Den har ökat

Har dina pendlingsvanor till och från arbetet
förändrats under pandemin Covid-19?

Ja
Nej
Ej relevant

På vilket sätt har dina pendlingsvanor förändrats?

Jag har minskat min totala pendlingstid till och
från arbetet
Min totala pendlingstid till och från arbetet
är oförändrad
Jag har ökat min totala pendlingstid till och
från arbetet

Anser du att den del av din vardagsmotion som tidigare
utgjordes av transport till och från arbetet har
påverkats negativt av pandemin Covid-19?

Ja
Nej
Ej relevant

I vilken utsträckning har pandemin Covid-19 påverkat din eventuella användning av?
Den har minskat

Oförändrad

Den har ökat

Cigaretter
Snus
Alkohol
Anser du att pandemin Covid-19 har förändrat
kvalitén på dina matvanor?
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KOSTENKÄT
Detta är frågor om dina matvanor det senaste året. Markera det svar som stämmer bäst för dig.
1.

Markera den typ av mat du äter

Jag äter det mesta (blandkost)
Jag äter fisk, men inte kött
Jag äter vegetarisk kost med mjölkprodukter och
ägg (lakto-ovo vegetariskt)
Jag äter vegetarisk kost med mjölkprodukter men
inte ägg (lakto-vegetariskt)
Jag äter vegetarisk kost med ägg men inte
mjölkprodukter (ovo-vegetariskt)
Jag äter vegankost

2.

Äter du någon av följande specialkoster (förutom
det du angav i föregående fråga)?

Jag äter ingen specialkost
Jag äter laktosfri kost
Jag äter helt mjölkfri kost
Jag äter glutenfri kost
Jag äter annan specialkost

Vilken specialkost?
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Titta på ovanstående foton och markera det alternativ som visar den portion som mest liknar din normalportion för:
Potatis/ris/pasta/nudlar eller matgryn (t.ex. bulgur,
couscous)
Om du inte äter dessa livsmedel alls, välj A

A
B
C
D

Titta på ovanstående foton och markera det alternativ som visar den portion som mest liknar din normalportion för:
Kött/fisk/fågel/vegetariska motsvarigheter
Om du inte äter dessa livsmedel alls, välj A

05-19-2022 07:22
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Titta på ovanstående foton och markera det alternativ som visar den portion som mest liknar din normalportion för:
Grönsaker (varma eller kalla)
Om du inte äter dessa livsmedel alls, välj A

A
B
C
D

Vilka måltider brukar du äta och hur ofta?
Så gott som aldrig

Några gånger per
månad

Några gånger per
vecka

Frukost
Lunch
Middag
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Mellanmål dagtid
Mellanmål kvällstid/kvällsfika
Nattmål
Vilket typ av salt används hemma hos dig?

Salt med jod
Salt utan jod
Jag vet inte

Hur ofta äter du mat på restaurang eller
gatukök/hämtmat/frysta färdigrätter?

Aldrig
Någon gång per år
1-3 gånger per månad
1 gång per vecka
2-3 ggr/vecka
4-6 ggr/vecka
1 gång per dag
2 gånger per dag eller mer

Har du använt några kosttillskott eller
hälsokostpreparat under det senaste året (ta även
med de du använder nu)?

Ja
Nej

Vilka kosttillskott eller hälsokostpreparat har du använt under det senaste året (ta även med de du använder nu)?
Multivitamin
Multimineral
Järn
Annat
Ange produktnamn för den multivitamin du
använder/har använt, om du vet

__________________________________

Ange produktnamn för den multimineral du
använder/har använt, om du vet

__________________________________

Ange produktnamn för det järntillskott du
använder/har använt, om du vet

__________________________________

Vilka andra kosttillskott/hälsokostpreparat har du
använt under de senaste 14 dagarna och hur ofta
använder du dom?

__________________________________________

Vilka andra kosttillskott/hälsokostpreparat har du
använt under det senaste året och hur ofta har du
använt dom?

__________________________________________

Hur ofta de senaste 14 dagarna har du tagit
multivitamin?

Aldrig
Mindre än en gång per vecka
1-3 ggr per vecka
Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta det senaste året har du tagit multivitamin?

Mindre än en gång per månad
1-4 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen eller nästan dagligen
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Hur ofta de senaste 14 dagarna har du tagit
multimineral?

Aldrig
Mindre än en gång per vecka
1-3 ggr per vecka
Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta det senaste året har du tagit multimineral?

Mindre än en gång per månad
1-4 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta de senaste 14 dagarna har du tagit
järntillskott?

Aldrig
Mindre än en gång per vecka
1-3 ggr per vecka
Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta det senaste året har du tagit
järntillskott?

Mindre än en gång per månad
1-4 ggr per månad
1-3 ggr per vecka
Dagligen eller nästan dagligen

Har du väsentligen förändrat dina matvanor det
senaste året?

Ja
Nej

Hur har du förändrat dina matvanor?
__________________________________________
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Hur ofta äter du följande livsmedel? Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj
"aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Smör eller margarin på smörgås
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Matfettsblandning med smör på
smörgås (Bregott/Norrgott)
Smör på smörgås
Lättmargarin på smörgås (max
40% fett)
Margarin på smörgås (mer än
40% fett)

Fetter till matlagning

Smör till matlagning
Fast margarin till matlagning
Flytande margarin till
matlagning
Olja till matlagning
Grädde eller liknande produkter i matlagning eller som tillbehör
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

Grädde/creme fraiche
Matlagningsgrädde /lätt creme
fraiche /gräddfil
/matyoghurt/keso
Mjölkfria ersättningar till
grädde/creme
fraiche/matyoghurt (t.ex. av
soja/havre)
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Hur ofta äter du följande livsmedel? Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj
"aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Bröd, skorpor, kex
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

Hårdbröd, typ husman
Grovt, mjukt fullkornsbröd
Vitt bröd, limpa, mjukkaka,
ljusugnsbröd, tunnbröd,
veteknäcke
Skorpor, smörgåskex

05-19-2022 07:22

projectredcap.org

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Confidential
Sida 22

Hur ofta äter du följande livsmedel? Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj
"aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Pålägg och plockmat
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

Hårdost som pålägg
Dessertost som plockmat eller
som pålägg
Mjukost som pålägg (t.ex.
räkost, philadelphiaost)
Korv som plockmat eller som
pålägg (t.ex. falukorv, medvurst,
salami, ölkorv)
Leverpastej som pålägg
Kött som pålägg (t.ex. skinka,
hamburgerkött, kyckling, kalkon)
Fisk som pålägg (t.ex. lax,
makrill, sill)
Veganska pålägg (hummus,
bönröra, vegansk ost)
Jordnötssmör eller annat
nötpålägg
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Hur ofta äter du följande livsmedel?
Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj "aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Gröt, välling, fruktsoppa, kräm
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Gröt av havre, graham, råg eller
korn
Gröt eller mellanmål av ris eller
mannagryn
Välling
Kräm, nyponsoppa, saftsoppa
eller bärsoppa (även Proviva)

Fil och flingor

Filmjölk (3% fett eller mer)
Mellan- eller lättfil (mindre än
3% fett)
Yoghurt/ drickyoghurt (3% fett
eller mer)
Lättyoghurt (mindre än 3% fett)
Sojabaserade alternativ till fil
eller yoghurt
Havre- eller risbaserade
alternativ till fil eller yoghurt
Kvarg, kesella, keso
Fiberrika flingor (t.ex. musli)
Cornflakes, Special K, Frosties
eller liknande flingor
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Hur ofta äter du följande livsmedel? Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj
"aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Frukt och bär
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Bär
Banan
Citrusfrukter
Övriga frukter (t.ex. äpple,
päron, nektarin, melon)

Grönsaker

Rotfrukter (t.ex. morot,
palsternacka)
Kål (t.ex. vitkål, blomkål,
grönkål, brysselkål)
Tomat
Gurka, isbergssallad
Bladgrönsaker, andra sallader än
isbergssallad (t.ex. spenat,
mangold, ruccola)
Andra färska eller frysta
grönsaker (t.ex. paprika,
broccoli, zucchini, frysta
grönsaksblandningar)
Baljväxter (bönor, linser, ärter)
som tillbehör till maten.
Baljväxter som huvudrätt
efterfrågas senare
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Hur ofta äter du följande livsmedel?
Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj "aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Potatis, ris, pasta, matgryn
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Potatis: kokt eller ugnsbakad
Potatis: stekt eller pommes frites
Potatis: mos, gratäng eller
potatissallad
Ris
Matgryn (t.ex. bulgur, couscous,
matvete, mathavre)
Pasta, nudlar
Hur stor andel av det ris, pasta eller matgryn du
använder är fullkorns- eller fiberrika varianter?

Ingen/liten andel (mindre än 25%)
Ungefär hälften
Det mesta (mer än 75%)

Pannkaka, våfflor, palt, kroppkakor, pizza
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

Pannkaka, våfflor, plättar
Palt, kroppkakor
Pizza
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Hur ofta äter du följande livsmedel?
Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj "aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Huvudrätter med kött
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

Nötkött (som färsrätter, grytor
eller helt kött)
Fläskkött (som färsrätter, grytor
eller helt kött)
Lamm (som färsrätter, grytor
eller helt kött)
Viltkött, ej ren (som färsrätter,
grytor eller helt kött)
Renkött (som färsrätter, grytor
eller helt kött)
Bacon, fläsk
Korv som maträtt
Hamburgare med bröd
Blod- eller inälvsmat (t.ex.
blodpudding, lever)
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Hur ofta äter du följande livsmedel?
Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj "aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Huvudrätter med fågel, fisk, vegetariska alternativ
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Fågel (t.ex. kyckling, kalkon)
Mager fisk (t.ex. torsk, abborre)
Fet fisk (t.ex lax, sill, strömming,
makrill)
Skaldjur
Vegetariska rätter baserade på
soja (t.ex. tofu, oumph,
sojabönor)
Vegetariska rätter baserade på
andra baljväxter än soja (andra
bönor, linser, ärter, kikärter)
Vegetariska rätter baserade på
andra vegetariska alternativ
(t.ex. Quorn)
Vegetariska rätter baserade på
halloumi eller andra ostar

Ägg

Ägg eller äggrätter (t.ex. omelett
eller äggröra)
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Hur ofta äter du följande livsmedel?
Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj "aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Tillbehör
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

Salladsdressing med olja
Ketchup, senap, sweet chili
Majonnäs, bearnaisesås
Sylt, marmelad, gelé
Honung, sockerbitar, strösocker i
kaffe, te eller på mat
Sötningsmedel (som ersättning
för sockerbitar eller strösocker)
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Hur ofta äter du följande livsmedel?
Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året. Välj "aldrig" om du aldrig äter livsmedlet.
Glass, godis och bakverk
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Glass (baserad på mjölkprodukt)
Veganska alternativ till glass
(t.ex. av soja, havre)
Choklad
Godis (ej choklad)
Kakor, bakelse, tårta
Bullar
Snacks, nötter och frön

Chips, popcorn, ostbågar
Nötter
Frön (t.ex. solrosfrön,
pumpakärnor)
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Hur ofta äter eller dricker du följande livsmedel? Markera genomsnittlig konsumtion det
senaste året. Välj "aldrig" om du aldrig äter eller dricker livsmedlet.
Mjölkdrycker
Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Aldrig

Någon
gång per
år

1-3 ggr
per
månad

1 gång
per
vecka

2-3 ggr
per
vecka

4-6 ggr
per
vecka

1 gång
per dag

2-3 ggr
per dag

4 ggr
per dag
eller mer

Lättmjölk
Mellanmjölk
Standardmjölk
Sojabaserade alternativ till mjölk
Alternativ till mjölk, baserade på
annat än soja (t.ex. havre eller
ris)

Kalla drycker

Vatten (vanligt), kolsyrat vatten
Läsk eller saft med socker
Läsk eller saft med
sötningsmedel
Juice
Energidrycker
Lättöl/Alkoholfri öl
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Kaffe och te
Hur många koppar dricker du? Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året.
Kaffe

Dricker aldrig kaffe
Någon kopp per år
1-3 koppar per månad
1-3 koppar per vecka
4-6 koppar per vecka
1 kopp per dag
2-3 koppar per dag
4-5 koppar per dag
6 koppar per dag eller fler

Hur stor andel av det kaffe du dricker är kokkaffe
eller annat ofiltrerat eller grovfiltrerat kaffe
(t.ex. espresso eller kaffe bryggt i presskanna eller
i perkulator).

Ingen/liten andel (mindre än 25 %)
Ungefär hälften
Det mesta (mer än 75 %)

Te

Dricker aldrig te
Någon kopp per år
1-3 koppar per månad
1-3 koppar per vecka
4-6 koppar per vecka
1 kopp per dag
2-3 koppar per dag
4-5 koppar per dag
6 koppar per dag eller fler
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Alkohol
Hur många glas dricker du (se bild)? Markera genomsnittlig konsumtion det senaste året.
Med ett "glas" menas:

Folköl, mellanöl (se bild)

Dricker aldrig folköl, mellanöl
Något glas per år
1-3 glas per månad
1 glas per vecka
2-3 glas per vecka
4-6 glas per vecka
1 glas per dag
2-3 glas per dag
4 glas per dag eller mer

Starköl (se bild)

Dricker aldrig starköl
Något glas per år
1-3 glas per månad
1 glas per vecka
2-3 glas per vecka
4-6 glas per vecka
1 glas per dag
2-3 glas per dag
4 glas per dag eller mer

Starkcider, alkoläsk (se bild)

Dricker aldrig starkcider, alkoläsk
Något glas per år
1-3 glas per månad
1 glas per vecka
2-3 glas per vecka
4-6 glas per vecka
1 glas per dag
2-3 glas per dag
4 glas per dag eller mer

Vin, starkvin (gäller inte alkoholfritt vin) (se
bild)

Dricker aldrig vin
Något glas per år
1-3 glas per månad
1 glas per vecka
2-3 glas per vecka
4-6 glas per vecka
1 glas per dag
2-3 glas per dag
4 glas per dag eller mer
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Sprit (se bild)
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Dricker aldrig sprit
Något glas per år
1-3 glas per månad
1 glas per vecka
2-3 glas per vecka
4-6 glas per vecka
1 glas per dag
2-3 glas per dag
4 glas per dag eller mer
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