
Kontaktskjema 
 
Start 

Trykk < 1 > også dersom du bare skal registrere kontaktforsøk. 
        1 Start 
        3 Overføring til annen intervjuer 
  
DATEV       

Du registrerer nå data for kontakt(forsøk) nr. 1. 
Oppgi dato for kontakt(forsøk) nr. 1, eller trykk bare < Enter > 
dersom det er dagens dato: 
(DDMMÅÅ) ..-..-.... 

 
 
HOUR        

Oppgi klokkeslett for kontakt(forsøk) nr. 1 den [DATO], eller trykk 
bare < Enter > dersom klokkeslettet stemmer: 
(TTMM - time: 0-24, minutt: 0-59) __.__ 

 
 
MODEVA      

Oppgi kontaktmåte for ^DateTxt2b: 
        1 Var på adressen (personlig kontakt eller ikke) 
        2 Telefon 
        3 Var på adressen, men kun kontakt gjennom porttelefon el. 
        4 Informasjon fra kontoret 
        5 Annet 
 
RESULA      

Oppgi utfall fra kontakt(forsøk) nr. 1. 
 

1 Ferdig intervju 
2 Uferdig intervju 
3 Kontakt med noen, men vet ikke om det var IO 
4 Kontakt med IO 
5 Bare kontakt med noen andre (enn IO) 
6 Ingen kontakt i det hele tatt  → ReturIO 
7 Ugyldig adresse (institusjon, ingen bor der/ikke 
sporbar/utilstrekkelig) →OUTINELI 
8 Annen informasjon om IO 

 
 
OUTNIA      

Oppgi utfallet av kontakten som altså ikke ble intervju: 
 

1 Avtale 
2 IO nekter  → RERSA1_ 
3 Noen andre nekter på vegne av IO → RERSA1_ 
4 Nekt, men vet ikke om det er IO som nekter → RERSA1_ 
5 IO er midlertid utilgjengelig  → SpsTilgj 
6 Kortvarig syk – IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å 
delta  → SpsTilgj  
7 Langvarig syk – IO er mentalt eller fysisk ikke i stand til å 
delta → InstBo 
8 IO er død  
9 IO har flyttet ut av landet 
10 IO har flyttet til ukjent sted   



11 IO har flyttet, men (antatt) fortsatt i landet → RMOVED 
12 IO snakker ikke norsk/språkproblemer  → LANGBANO 
13 Annet 

 
SpMentFy    

Spesifiser evt ytterligere hvorfor IO ikke kan delta: 
__________ 
__________ 

    __________ 
 
InstBo      

Bor IO i institusjon? 
        1 Ja 
        2 Nei 
 
SpsTilgj    

Når vil IO være tilgjengelig? Tast inn mulig dato - skriv DDMMÅÅ  
Dersom du ikke vet, tast < F8 > (vet ikke) ..-..-.... 

 
SpsAnnet    

Spesifiser evt. annet:: _______________________________________   
 
RERSA1_   → AGE_ 

Oppgi grunnen for nekt (flere (5) svar mulig): 
1 Tidspunktet passer dårlig 
2 Ikke interessert 
3 Vet ikke nok/ ingenting om temaet, for vanskelig for meg 
4 Bortkastet tid 
5 Bortkastede penger 
6 Forstyrrer privatlivet/gir ikke ut personlig informasjon 
7 Deltar ikke i slike undersøkelser 
8 Har vært med mange nok ganger 
9 Stoler ikke på slike undersøkelser 
10 Tidligere dårlige erfaringer med slike undersøkelser 
11 Liker ikke temaet 
12 IO nekter fordi partner/familie ikke tillater 
13 Annet 

 
RERSAS      

Oppgi annen grunn for nekt: ____________________________________ 
                           
 
COOP        

Gi din vurdering av sannsynligheten for at IO vil delta senere 
        1 Vil definitivt ikke delta senere 
        2 Vil sannsynligvis ikke delta senere 
        3 Vil muligens delta senere 
        4 Vil delta senere 
       88 Vet ikke, så aldri IO 
 
AGE_ → GENDER 

Hvor gammel antar du at den som nektet på vegne av IO er? 
1 Under 20 år 
2 20 til 39 år 
3 40 til 59 år 
4 60 år eller eldre 

 
GENDER 

Er den som nektet en mann eller kvinne? 
1 Mann 
2 Kvinne 



 
LANGBANO    
Hvilket språk snakker IO?: ___________________________________                          
 
LANGRI      

Er det mulig å foreta intervjuet på engelsk? 
        1 Ja, IO snakker engelsk 
        2 Nei 
        3 Vet ikke 
 
LANEng      

Skal du gjennomføre intervjuet med IO på engelsk (på papirskjema)? 
        1 Ja 
        2 Nei 
        3 Vet ikke 
 
RMOVED      

IO har altså flyttet. Gi opplysninger vedr. adressen: 
        1 Kjenner den nye adressen til IO 
        2 IO har flyttet til institusjon 
        3 Kjenner ikke adressen til IO 
 
SpSykIns    

Antas IO å kunne intervjues på institusjon: 
        1 Ja 
        2 Nei 
 
SpFlInst    

Spesifiser evt ytterligere hvorfor IO ikke kan delta selv om flyttet 
til intstitusjon:______________________________  

 
MOVAERA     

Er denne adressen innen rekkevidde? 
        1 Ja 
        2 Nei 
 
OUTINELI    

Oppgi årsak for at adressen ikke er gyldig  
 
Husk å eventuelt henvende deg til kontoret for å få hjelp til sporing 
først! 

1 Ødelagt/ rasert hus/adresse 
2 Ikke bygget/ ikke innflyttbar 
3 Adressen ikke sporbar, ufullstendig adresse 
4 Adressen er ikke vanlig bolig: forretning/industri 
5 Adressen er ikke vanlig bolig: Institusjon (gamlehjem, sykehus, 
militær, etc.) 
6 Ingen bor på adressen (tom av ulike grunner) 
7 Annet 

 
OUTINEb     

Spesifiser evt ytterligere hvorfor adressen er ugyldig: 
Eller trykk bare < Enter >.: __________________________________ 

 
ReturIO 

Ønsker du å returnere dette IO nå? 
1 Ja 
2 Nei 

 

Hvis Start = 1 
Samtykke 



IO har mottatt og lest IO-brevet, eller fått referert innholdet og 
samtykker i å delta. 

1 IO har mottatt brevet og samtykker i å delta → A1 
2 IO har fått referert innholdet i brevet og samtykker i å delta  

→ A1 
3 Ingen av delene → Frafall 

 


