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Baggrund 
 

CPR:_____________________ 

 

Navn:_____________________ 

A3. Hvor er du født? 

(1)  Jeg er født i Danmark 

(2)  Jeg blev født i et andet land 

 

A3.1. (hvis ja A3) I hvilket land er du født? __________________________________________________ 

 

A4. Hvor kommer dine forældre fra? 

(1)  De er begge født i Danmark 
(2)  Min mor er født i et andet land 

(3)  Min far er født i et andet land 

(4)  De er begge født i et andet land 

 

A4.1. (hvis ja A4.2) I hvilket land er din mor født:__________________________________________________ 

 

 

A4.2. (hvis ja A4.3) I hvilket land er din far født:__________________________________________________ 
 

A5. Har du under din opvækst boet andre steder end hos dine forældre (f.eks. på børnehjem, institution, hos plejefamilie 

eller andet)? 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

A5.1. Hvor har du boet?__________________________________________________ 

 

A5.2. Hvor længe har du boet der?(antal år)___________________ 

 

A6. Hvem bor du sammen med nu? 

(1)  Med begge forældre 
(2)  Med én forælder 

(3)  Med én forælder og én stedfar/ stedmor 

(4)  Alene 

(5)  Alene med barn/ børn  
(6)  Med kæreste/ partner 

(7)  Med kæreste/ partner og barn/ børn 

(8)  Med anden familie 

(9)  Med plejefamilie 
(10)  Med venner 

(11)  Andre (angiv hvem) ________________________ 
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Uddannelse 

A7. Har du været i gang med skole, en uddannelse, et praktikforløb eller en læreplads i løbet af de sidste 30 dage? 

(1)  Ja 

(0)  Nej 

 

A8. Hvilken uddannelse er du i gang med? / Hvilken uddannelse har du lige været i gang med? 

(1)  Folkeskole 

(2)  Efterskole 

(3)  Højskole 
(4)  Gymnasium, STX, HHX, HTX 

(5)  HF (fuld HF eller enkeltfag) 

(6)  VUC (fuld uddannelse eller enkeltfag) 

(7)  Produktionsskole 
(8)  Teknisk skole 

(9)  Social- og sundhedshjælper (grundforløb eller praktik)  

(10)  Handelsskole, HG 
(11)  I lære, har læreplads/ skolepraktik 

(12)  I praktik, ikke lærlingeforløb 

(13)  Kort videregående uddannelse, f.eks.social- og sundhedsassistent, datamatiker, akademiuddanne  

(14)  Mellemlang videregående uddannelse, f.eks. pædagog sygeplejerske, socialrådgiver, Professions-BA-uddannelser  
(15)  Lang videregående uddannelse, f.eks. forskellige universitetsuddannelser efter BA  

(16)  Anden uddannelse ______________________________________ 

 

A8.1. Hvilket klassetrin? (folkeskole) 
(1)  7. klasse 

(2)  8. klasse 

(3)  9. klasse 

(4)  10. klasse 
 

A8.2. Er det enkeltfag eller hele uddannelsen? (HF) 

(1)  Enkeltfag 

(2)  Fuld HF 

A8.3. Er det enkeltfag eller hele uddannelsen? (VUC) 

(1)  Enkeltfag  

(2)  Fuld uddannelse (f.eks. fuld HF, fuld 10.kl) 

A8.4.Er du på grundforløbet eller i praktik? (SOSU) 
(1)  Grundforløb  

(2)  Praktik 

A8.5. Hvilket område er det inden for? (praktik/læreplads) 

(1)  Håndværk 
(2)  Kontor 

(3)  Butik 

(4)  Andet - Skriv hvilken: _____________________________________ 

A9. Hvad tjente du flest penge ved den sidste måned? 
(1)  Lommepenge (fra familie og lignende) 

(2)  Lønnet arbejde, deltid (inkl. fritidsarbejde) 

(3)  Lønnet arbejde (fuldtid) 

(4)  SU 
(5)  Aktivering, løntilskud eller revalidering 

(6)  Arbejdsløshedsdagpenge 

(7)  Sygedagpenge eller barselsdagpenge 

(8)  Kontanthjælp 

(9)  Førtidspension 

(10)  Andet – Skriv hvad: ___________________________________________ 
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Rusmidler 
 

 

B1.2.1. Hvor mange dage har du røget cigaretter inden for de sidste 30 dage?______ 

 

Hvor mange dage har du drukket alkohol inden for de sidste 30 dage?______ 

 

C2. Hvor mange genstande drikker du typisk på en uge (tænk på et gennemsnit for den seneste måned)? 

 Antal genstande 

Mandag: _____ 

Tirsdag: _____ 

Onsdag: _____ 

Torsdag: _____ 

Fredag: _____ 

Lørdag: _____ 

Søndag: _____ 

 
 

C3. Er du blevet væk fra skolen eller arbejdet fordi du havde drukket alkohol indenfor de sidste 30 dage? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
(3)  Ikke igang med uddannelse/i beskæftigelse 

 

C3.1.Hvor mange dage har du været fraværende? (hvis ja C3)_______ 

 

C4. Bor du sammen med nogen, der har alkoholproblemer? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ønsker ikke at svare 

D. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage har du brugt følgende? 

 Antal dage 

Cannabis, fx hash, pot, skunk eller andre typer _____ 

Amfetamin _____ 

Kokain _____ 

Ecstasy/MDMA _____ 

Andre rusmidler (f.eks. svampe, ketamin, LSD, fantasy, sniffe lim eller andre 

opløsningsmidler, heroin, stesolid,ritalin som ikke er ordineret af læge eller andet 
_____ 

 

Hvilke andre stoffer 

 Angiv stof Antal dage 

Andet stof 1 _______________________ _____ 

Andet stof 2 _______________________ _____ 

Andet stof 3 _______________________ _____ 

Andet stof 4 _______________________ _____ 
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D7. Er du blevet væk fra skole eller arbejde, fordi du havde brugt illegale stoffer indenfor de sidste 30 dage 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

(3)  Ønsker ikke at svare 

 

D8. Bor du sammen med nogen, der bruger illegale rusmidler? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ønsker ikke at svare 

 

 

Cannabis (CAST)  
(Besvares hvis den unge har brugt cannabis) 

Tænk på den dag, du brugte mest hash/cannabis den sidste måned. Hvornår på dagen brugte du hash/cannabis (sæt gerne 

flere krydser hvis flere tidspunkter) 

(1)  Kl. 6-9  
(2)  Kl. 9-12 

(3)  Kl. 12-15 

(4)  Kl. 15-18 

(5)  Kl. 18-21 
(6)  Kl. 21-24 

(7)  Kl. 24-6 

 

(Besvares hvis den unge har brugt cannabis i mindst 3 dage sidste måned) 

D9.1. Ca. hvor mange timer var du påvirket på en typisk dag, hvor du brugte cannabis? 

(1)  0-2 timer  

(2)  2-4 timer 

(3)  4-6 timer 
(4)  6-8 timer 

(5)  8-10 timer 

(6)  10 eller flere timer 

 

Hvor ofte i de sidste 30 dage har du... 

 
Slet ikke Sjældent Engang imellem Ofte Meget ofte 

D9.2. Hvor ofte i de sidste 30 dage har du brugt 

cannabis før kl. 12 middag? 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  

D9.3. Hvor ofte i de sidste 30 dage har du brugt 

cannabis, når du var alene? 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  

D9.4. Hvor ofte i de sidste 30 dage har du haft 
svært ved at huske, efter du havde brugt 

cannabis? 

(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  

D9.5. Hvor ofte i de sidste 30 dage har venner 

eller familie fortalt dig, at du burde sætte dit 
cannabis-forbrug ned? 

(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  

D9.6. Hvor ofte i de sidste 30 dage har du 

forsøgt at sætte dit cannabis-forbrug ned, uden at 

det er lykkedes? 

(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  

D9.7. Hvor ofte i de sidste 30 dage har du haft 

problemer på grund af dit cannabis-forbrug, 

f.eks. konflikter med andre, ulykker, slagsmål, 

dårlige præstationer på arbejdet eller i skolen 
eller andet? 

(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  
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Fysik og søvn 
 

D10.1. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage har du brugt smertestillende håndkøbsmedicin som f.eks. panodil, 

kodimagnyl, Ipren, Ibuprofen eller lignende du kan købe uden recept?_____ 

 

D10.2. Hvor mange dage inden for de sidste 30 dage har du brugt medicin mod fysiske problemer, som er ordineret af læge? 

_____ 

 

D10.2.1. Hvad er navnet på medicinen? (kun ordineret medicin) 

Navn 1 ______________________________________________ 

Navn 2 ______________________________________________ 

Navn 3 ______________________________________________ 

Navn 4 ______________________________________________ 

 

 

D10.3. Hvor mange dage har du haft kontakt til din praktiserende læge indenfor de sidste 3 måneder?_____ 

 

D10.4. Hvor mange dage har du oplevet fysiske problemer, de sidste 30 dage?_____ 

 

D11.1. Hvornår er du typisk gået i seng for at sove indenfor de seneste 7 dage (klokkeslæt hh:mm)___________ 

 
 

D11.2. Hvor hurtigt falder du typisk i søvn (tænk igen på de sidste 7 dage) (minutter)______ 

 

 

D11.3. Hvornår står du typisk op (tænk igen på de sidste 7 dage)(klokkeslæt hh:mm)___________ 

 

 

D11.4. Hvor mange gange er du typisk vågen om natten (tænk igen på de sidste 7 dage)_______ 
 

 

D11.5. Hvor meget sover du typisk midt på dagen (tænk igen på de sidste 7 dage).(minutter)______ 
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Nære venner 
 

 

E1. Hvor mange af dine venner opfatter du som nære venner?_________ 

 
 

 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 
I meget høj 

grad 

I hvilken grad har du oplevet støtte fra 

dine nære venner? (tænk på sidste 30 

dage) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I hvilken grad har du haft konflikter 
med dine nære venner? (tænk på sidste 

30 dage) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

E3. Hvor mange af dine nære venner tror du har brugt cannabis eller andre rusmidler end cigaretter og alkohol i løbet af de 

sidste 30 dage?______ 

 
 

E4. Hvor ofte tror du, at de venner har brugt andre rusmidler end alkohol og cigaretter de sidste 30 dage? 

(1)  Stort set hver dag 

(2)  3-5 gange om ugen 
(3)  Ca. 2 gange om ugen 

(4)  Ca. 1 gang om ugen 

(5)  2-3 gange i de sidste 30 dage 

(6)  1 gang i de sidste 30 dage 
(7)  Slet ikke 

 

 

Kæreste 
 

F1. Har du haft en kæreste? 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

F2. Har du en kæreste for tiden? (hvis ja F1) 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

(hvis ja F2) 

 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 
I meget høj 

grad 

F3.1 I hvilken grad har du oplevet støtte 

fra din kæreste? (tænk på sidste 30 dage) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

F3.2 I hvilken grad har du haft konflikter 

med din kæreste? (tænk på sidste 30 dage) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

F4. Tror eller ved du, at din kæreste har brugt cannabis eller andre rusmidler end cigaretter og alkohol i løbet af de sidste 30 

dage? ((hvis ja F2) 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
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F5. Hvor ofte tror du, at din kæreste har brugt andre rusmidler end alkohol og cigaretter de sidste 30 dage? (hvis ja F4) 
(1)  Stort set hver dag 

(2)  3-5 gange om ugen 

(3)  Ca. 2 gange om ugen 

(4)  Ca. 1 gang om ugen 
(5)  2-3 gange i de sidste 30 dage 

(6)  1 gang i de sidste 30 dage 

(7)  Slet ikke 

 
 

Forældre/stedforældre 
 

G1. Lever din far i dag? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

G2. Hvor mange dage har du haft kontakt med din far i de sidste 30 dage? (hvis ja G1)_____ 

 

 

(Hvis G2 større end 0) 

 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 
I meget høj 

grad 

G3. I hvilken grad har du oplevet støtte fra 
din far? (tænk på sidste 30 dage) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

G3.1. I hvilken grad har du haft konflikter 

med din far? tænk på sidste 30 dage) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

G4. Lever din mor i dag? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
 

G5. Hvor mange dage har du haft kontakt med din mor i de sidste 30 dage? (hvis ja G4)_____ 

(hvis G5 større end 0) 

 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 
I meget høj 

grad 

G6. I hvilken grad har du oplevet støtte 

fra din mor? (tænk på sidste 30 dage) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

G6.1 I hvilken grad har du haft 

konflikter med din mor? tænk på sidste 

30 dage) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

G7. Har en af dine forældre nu eller tidligere haft et misbrug af alkohol eller andre rusmidler bortset fra cigaretter? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
(3)  Ønsker ikke at svare 

G7.1. Hvem af dine forældre? (hvis ja G7) 

(1)  Far 

(2)  Mor 
(3)  Begge 

(4)  Ønsker ikke at svare 
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G8. Bor dine forældre sammen i dag? (hvis begge forældre lever) 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

G9. Har du, eller har du haft en stedfar? (hvis nej G8 eller G1) 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

G11. Hvor mange stedfædre har din mor boet sammen med? (hvis ja G9)_____ 

 

G12. Har du, eller har du haft en stedmor? (hvis nej G8 eller G4) 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

G13. Hvor mange stedmødre har din far boet sammen med?_____ 

 

 

Fritidsinteresser 
 

 

H1. Er du medlem af en sportsklub, f.eks. fitness, fodbold, håndbold, svømning, kampsport eller anden sportsklub? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

H1.1. Hvilken type sportsklub (der er mulighed for flere svar)? (hvis ja H1) 

(1)  Badminton 

(2)  Basketball 

(3)  Bordtennis 
(4)  Dans 

(5)  Fitness 

(6)  Fodbold 

(7)  Gymnastik 
(8)  Håndbold 

(9)  Kampsport (Boksning, brydning, taekwondo, aikido, MMA o.lign.) 

(10)  Motorcross 

(11)  Ridning 
(12)  Svømning 

(13)  Tennis  

(14)  Andre 

 

Angiv hvilke andre sportsgrene (hvis den unge dyrker andre sportsgrene)___________________________________________ 

 

H1.3. Hvor mange dage har du dyrket din sport eller sportsgrene i de sidste 30 dage? (hvis ja H1)_____ 

 

 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 
I meget høj 

grad 

H1.4. I hvilken grad har dit medlemskab 
haft betydning for, at du har det godt? 

(tænk på de sidste 30 dage). 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

H1.5. I hvilken grad har du fået respekt og 

anerkendelse fra andre i sportsmiljøet for 

det, du laver med din sport? (Tænk på de 

sidste 30 dage). 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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H2. Har du andre fritidsinteresser/hobbier? Kommer du f.eks. i ungdomsklub, andre aktiviteter på skolen efter skoletid, 

computer, X-box, musik, parkour eller andet? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

H2.1. Hvilken type fritidsinteresse/hobbier (skriv gerne flere)? (hvis ja H2) 

 Hvilken interesse/hobby Antal dage de sidste 30 dage 

Hvilken 1 _______________________ _____ 

Hvilken 2 _______________________ _____ 

Hvilken 3 _______________________ _____ 

Hvilken 4 _______________________ _____ 

 

 

 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 
I meget høj 

grad 

H2.3.I hvilken grad har din fritidsinteresse 

eller eller hobbier betydning for, at du har 

det godt? (Tænk på de sidste 30 dage). 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

H2.4. I hvilken grad har du fået respekt og 

anerkendelse fra andre i miljøet for det, du 

laver med din fritidsinteresse eller 

hobbier? (tænk på de sidste 30 dage). 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Koncentration 

 Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Meget ofte 

I1.1 Hvor ofte har du svært ved at 

afslutte de ting, du er gået i gang med? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I1.2. Hvor ofte har du svært ved at klare 

ting, der kræver planlægning? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I1.3. Hvor ofte har du svært ved at 

huske, fx aftaler eller andet, du burde 
huske? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I1.4. Hvor ofte udskyder du eller lader 

være med at gøre ting, fordi det kræver 

for mange overvejelser? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I1.5. Hvor ofte er du urolig med hænder 

eller fødder, når du sidder ned? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I1.6. Hvor ofte er du overaktiv, dvs. 

føler trang til at lave noget hele tiden? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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I3. Har du haft en periode i dit liv, hvor du har oplevet depression? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

I3.1. Hvor meget har de depressive symptomer påvirket dig i de sidste 30 dage? (hvis ja I3) 
(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 
(5)  Rigtig meget 

 

I4. Har du haft en periode i dit liv, hvor du har oplevet angst?  

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

I4.1. Hvor meget har symptomerne på angst påvirket dig i de sidste 30 dage? (hvis ja I4) 

(1)  Slet ikke 
(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 
 

I5. Har du haft en periode i dit liv, hvor det har været svært for dig at kontrollere dine aggressioner eller dit temperament? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
 

I5.1. Hvor meget har dit besvær med at kontrollere dine aggressioner eller dit temperament påvirket dig i de sidste 30 dage? 

(hvis ja I5) 

(1)  Slet ikke 
(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 

 

I8. Har du nogensinde forsøgt at begå selvmord? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
 

I8.2. Har du forsøgt at begå selvmord inden for de sidste 30 dage? (hvis ja I8) 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
 

I7.Har du haft en periode i dit liv, hvor du har haft selvmordstanker? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

I7.1. Hvor meget har du været påvirket af selvmordstanker i de sidste 30 dage? (hvis ja I7) 

(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 
(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 
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I11. Har du nogensinde fået medicin mod psykiske problemer? 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

I11.1. Hvor mange dage har du taget medicin mod psykiske problemer i de sidste 30 dage? (hvis ja I11)_____ 

 
 

I2. Har du haft en periode i dit liv, hvor du har følt dig ensom? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
 

I2.1. Har denne ensomhed påvirket dig i de sidste 30 dage? (hvis ja I2) 

(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 
(3)  En del 

(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 

 

I6. Har du nogensinde direkte fysisk skadet andre, f.eks. været oppe at slås, voldelig over for andre eller lignende situationer, 

der ikke var uheld eller i leg? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
 

I6.1. Hvor mange gange har du været oppe at slås eller lignende i de sidste 30 dage? (hvis ja I6) 

(1)  0 gange 

(2)  1 gang 
(3)  2 gange 

(4)  3 gange 

(5)  Flere end 3 gange 

 

I9. Har du nogensinde med vilje fysisk skadet dig selv, f.eks. skåret eller brændt dig selv eller lignende? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

I9.1. Hvor ofte har du fysisk skadet dig selv i de sidste 30 dage? (hvis ja I9) 

(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 
(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 

 

I10. Har du haft en periode i dit liv, hvor du har oplevet spiseforstyrrelse, f.eks. undgået at spise eller kastet op med vilje? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

I10.1. Hvor meget har denne spiseforstyrrelse påvirket dig i de sidste 30 dage? (hvis ja I10) 
(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 
(5)  Rigtig meget  
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I12. Er du diagnosticeret med ADHD af en psykiater? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

I12.1. Får du medicin for ADHD? (hvis ja I12) 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

I13. Har du nogensinde fået en anden psykiatrisk diagnose af en psykiater? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

Hvilken diagnose? (hvis ja I13)_________________________________________________________ 

 

Oplevelser i folkeskolen og fravær 

 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad 
I meget høj 

grad 

J1.1. I hvilken grad var/er du og dine venner 

nogle ballademagere? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.2. I hvilken grad havde/har du konflikter 
med lærerne? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.3. I hvilken grad var/er du et forstyrrende 

element i timerne? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.4. I hvilken grad var/er du stille? Såvel i 
timerne som udenfor klasseværelset. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.5. I hvilken grad havde/har du konflikter 

med klassekammerater? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.6. I hvilken grad var/er du god til at løse 
opgaver? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.7. I hvilken grad var/er du god til at regne? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.8. I hvilken grad var/er du målrettet? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.9. I hvilken grad kunne/kan du godt lide at 
gå i skole? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

J1.10. I hvilken grad pjækkede/ pjækker du fra 

timerne i folkeskolen? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

J1.11. Hvor mange dage har du været fraværende fra skole/arbejde den seneste måned (uanset årsag)._____ 

 

J2. Er du nogensinde blevet bortvist fra skolen pga. din opførsel? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 
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Adfærd 
 

Hvordan ser du dig selv 

 Helt forkert Delvist forkert Delvist rigtigt Helt rigtigt 

J3.1. Jeg opfatter mig selv som en ret 

impulsiv person 
(1)  (2)  (3)  (4)  

J3.2. Jeg keder mig hurtigt ved at gøre 

det samme igen og igen 
(1)  (2)  (3)  (4)  

J3.3. Det sker ofte, at jeg gør ting uden 

at tænke fremad 
(1)  (2)  (3)  (4)  

J3.4. Det er sket flere gange, at jeg har 

lånt noget og så mistet det 
(1)  (2)  (3)  (4)  

J3.5. Det sker ofte, at jeg taler først og 

tænker senere 
(1)  (2)  (3)  (4)  

 

J4.1. Hvor mange dage har du været involveret i illegale aktiviteter for at skaffe penge, de sidste 30.______ 

 

J4.2. Venter du i øjeblikket på at blive tiltalt, indkaldt til retten eller på at afsone straf. 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

(3)  Ønsker ikke at svare 

 

 
 

Stressfyldte oplevelser 
 

J5.1. Har du nogensinde været udsat for mobning? 

(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 
(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 

 

J5.1.1.Hvor meget påvirker det dig i dag? (hvis den unge har oplevet mobning) 
(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 
(5)  Rigtig meget 

 

J5.1.2. Er det, fordi du bliver mobbet på arbejdspladsen eller i skolen i dag? (hvis den unge har oplevet mobning) 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

J5.2. Har du nogensinde været udsat for omsorgssvigt? 

(1)  Ja 
(2)  Nej 
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J5.2.1.Hvor meget påvirker det dig i dag? (hvis ja J5.2) 

(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 

 

J5.3. Har du nogensinde været udsat for seksuelt overgreb? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

J5.3.1.Hvor meget påvirker det dig i dag? (hvis ja J5.3) 
(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 
(5)  Rigtig meget 

 

J5.4. Har du nogensinde været udsat for fysisk overgreb? 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

J5.4.1.Hvor meget påvirker det dig i dag? (hvis ja J5.4) 

(1)  Slet ikke 
(2)  Lidt 

(3)  En del 

(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 
 

J5.5. Har du nogensinde været udsat for at blive truet på liv og helbred? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

J5.5.1.Hvor meget påvirker det dig i dag? (hvis ja J5.5) 

(1)  Slet ikke 

(2)  Lidt 
(3)  En del 

(4)  Meget 

(5)  Rigtig meget 

 

J5.6 Har du nogensinde selv været involveret i et alvorligt uheld, f.eks. en trafik eller arbejdsulykke? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

J5.7. Har du nogensinde været udsat for egen, forældres eller søskendes alvorlige sygdom? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

J5.8. Har du nogensinde været udsat for forældres eller søskendes dødsfald? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
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J5.9. Har du nogensinde været udsat for egen eller forældres skilsmisse? 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

J5.10. Har du nogensinde været udsat for andre hårde og stressfyldte oplevelser? 

(1)  Ja 
(2)  Nej 

 

Hvis ja, hvilke? (hvis ja J5.10)_________________________________________________________________________________ 

 

Trivsel 

 
0 

 Virkelig 

dårligt 

1 2 3 4 
5 

 Midten 
6 7 8 9 

10  

Virkelig 

godt 

J6.1. Hvordan har du generelt haft det 

rent personligt i de sidste 30 dage? 
           

J6.2. Hvordan har du generelt haft det 
med dine nære relationer, f.eks. familie, 

nære venner, i de sidste 30 dage? 
           

J6.3. Hvordan har du generelt haft det 

socialt, f.eks. på arbejdet, i skolen, med 
bekendte, i de sidste 30 dage? 

           

 

 

 

Det var de sidste spørgsmål. Tak for dine svar. 


