
OM DEG

HELSE

UTDANNING OG INNTEKT

TOBAKK

1. Kjønn   Kvinne         Mann

6. Hvordan er helsen din nå?

12. Røyker du daglig eller har du tidligere
      røyket daglig (sigaretter)?

13. Hvis ja, hvor mange sigaretter røyker 
      eller røykte du vanligvis daglig?

11. Har du brukt betennelsedempende medisiner over en 
lengre periode minst en gang i livet (Voltaren, Diclofenac, 
Brexidol, Naproxen, Naprosyn, Vioxx, Celebra, Ibux, 
Ibuprofen el. lignende)?

10. Har du i minst 3 måneder sammenhengende hatt
muskel- eller skjelettsmerter?

7. Har du eller har du hatt følgende sykdommer: 
    (sett kryss og alder første gang.)

9. Bruker du eller har du brukt: (sett kryss)

8. Hvis du har hjertesykdom, hvordan virker dette på ditt
    funksjonsnivå?

47. Anfallene opptrer oftest:

50. Bruker du følgende medikamenter på grunn av 
      atrieflimmer? (Sett kryss)

2. Alder     år

3. Høyde            cm

4. Vekt             kg

5. Hvem bor du sammen med? 

Ingen

Dårlig

Ja, nå

Antall:

Ja, tidligere Aldri

Ja

Ja, nå

Ja

Hjerteinfarkt

Angina pectoris

Høyt stoffskifte/hypertyreose

Sukkersyke/diabetes

Operasjon av hjerteklaff

Bypass-operasjon i hjertet

Høyt blodtrykk

Høyt kolesterol

Hjerneslag

Astma

Blodtrykkssenkende medisiner

Kolesterolsenkende medisiner

Inhalasjonsmedisin mot 
astma eller kols

Ingen begrensninger. Vanlig fysisk aktivitet gir ingen 
uvanlig tretthet, tungpust eller brystsmerter.

Lett begrensning av fysisk aktivitet, men ubesværet i 
hvile. Vanlig fysisk aktivitet gir tretthet, tungpust eller 
brystsmerter.

Betydelige begrensninger i fysisk aktivitet. 
Selv små fysiske anstrengelser gir tretthet, tungpust 
eller brystsmerter.

Umulig å utføre noen som helst fysisk anstrengelse. 
Periodevis også tungpust eller brystsmerter i hvile.

under trening/fysiske anstrengelser

etter trening/fysiske anstrengelser

om natten

i forbindelse med stress

under eller etter inntak av alkohol

etter større måltider

i forbindelse med infeksjoner/feber

uten tydelig sammenheng med noen 
av alternativene ovenfor

Betablokker daglig (F.eks Zelo-Zok, 
Metoprolol, Sotalol, Sotacor, Emconcor)

Betablokker ved anfall

Kalsiumblokker daglig (F.eks Isoptin, 
Verapamil, Veracard)

Kalsiumblokker ved anfall

Cordarone daglig

Cordarone ved anfall

Tambocor/Flecainid daglig

Tambocor/Flecainid ved anfall

Digitoxin/Digoxin/Lanoxin

Albyl-E/Magnyl-E/Acetylsalisylsyre

Multaq/Dronedarone

Marevan

Dabigatran/Pradaxa

Bruker
Har 

brukt
Minst 2 uker sammenhengende

Minst 4 uker sammenhengende

Minst 8 uker sammenhengende

Minst 3 måneder sammenhengende

Minst 6 måneder sammenhengende

Ektefelle/
Samboer

Ikke helt god

Nei

Før, men 
ikke nå

Alder
første
gang

Bekreftet
av lege

Aldri

Nei

Andre personer
18 år og eldre

God

Personer 
under 18 år

Svært god

Birkebeiner Aldringsstudien

Skjemaet skal leses av en maskin.
Det er derfor viktig at du:
• Bruker blå eller sort kulepenn
• Setter kryss     , ikke slik
• Skriver tallene slik
 

51. Har noen av dine nære familiemedlemmer 
      atrieflimmer? (Sett kryss)

52. Hvor mange ganger i løpet av livet (fram til du fikk 
atrieflimmer) har du brukt betennelsesdempende 
medisiner flere ganger daglig i minst en uke av gangen 
(Voltaren, Diclofenac, Brexidol, Naproxen, Naprosyn, 
Vioxx, Celebra, Ibux, Ibuprofen el. lignende)?  

46. Hvor ofte har du i snitt anfall?

48. Når hadde du ditt første anfall
 med atrieflimmer?

49. Når ble diagnosen
 atrieflimmer stilt?

mor

aldri

2 eller 
flere 

ganger 
pr. uke

Mnd. og år (f. eks. 03.76)

Mnd. og år (f. eks. 03.76)

.

.

1-3 
ganger pr. 

mnd. far

mindre enn 
5 ganger

søsken barn

5-15 
ganger

mer enn 15 
ganger

Vet
ikke

omtrent 
1 gang 
pr. uke

Sjeldnere 
enn 1 gang 

pr. mnd

53. Hvilken utdanning er den høyeste du har fullført?

9 år grunnskole eller mindre

artium/videregående skole

mindre enn 4 år høgskole/universitetsutdanning

4 år eller mer på høgskole/universitet

54. Hvor mange års skolegang har du gjennomført?
      Ta med alle år du har gått på skole eller studert. 

55. Hva var din samlede brutto inntekt siste år?
      (Pensjonister: Hva var din samlede brutto inntekt 
      FØR DU BLE PENSJONIST)?

IKKE SETT KRYSS HER
(fylles ut av mottaker.)

Antall:

Kr.

14. Hvor mange år har du til sammen
      røyket daglig?

16. Hvor mange år har du til sammen
      brukt snus?

Antall:

Antall:

15. Bruker du eller har du brukt snus?
Ja, nå Ja, tidligere Aldri

Ja

Ja

Nei

Nei

10 2 3 4 5 6 7 8 9



22. Sett kryss for det alternativet som passer best for din 
situasjon (kun ett kryss for kolonnen “Hjemme” og ett 
kryss for kolonnen “På jobb”.) Med stress mener vi at 
man kjenner seg spent, nervøs, engstelig eller har prob-
lemer med søvnen på grunn av forhold hjemme eller på 
jobb.

39. Hva var den viktigste årsaken til at du sluttet å delta?

40. Deltar du fortsatt i andre mosjonskonkurranser enn 
Birkebeinerrennet?

18. Omtrent hvor ofte har du i løpet av det siste året   
      drukket alkohol?
      (Lettøl og alkoholfritt øl regnes ikke med). 
      Sett kryss i passende rute.

4-7
ganger
i uka

2-3
ganger
i uka

Ca.
1 gang
i uka

2-3
ganger

pr. mnd.

Omtrent
1 gang

pr. mnd.

Noen få
ganger
siste år

Ikke 
siste år Aldri

ALKOHOL

STRESS

ATRIEFLIMMER

HVIS DU HAR SLUTTET Å DELTA I 
BIRKEBEINERRENNET:

17. Er du total avholdsmann/-kvinne?     

19. Hvor mange glass drikker du vanligvis i
      løpet av 2 uker av:

Øl           Antall:

Vin           Antall:

Brennevin          Antall:

20. Når du har drukket alkohol, 
      hvor mange glass/og eller drinker 
      har du vanligvis drukket?

21. Omtrent hvor mange ganger i løpet
av det siste året har du drukket så mye som
minst 5 glass/drinker i løpet av ett døgn?

Antall:

Antall:

Har aldri opplevd stress

Har opplevd stress noen ganger

Har opplevd stress i løpet av de 
5 siste årene
Har opplevd flere stressperioder de
5 siste årene
Har opplevd vedvarende stress det 
siste året
Har opplevd vedvarende stress de 
siste 5 årene

Atrieflimmer

Hjerteinfarkt

Annen sykdom

Ikke motivert lenger

Orket ikke på grunn av dårligere fysisk form enn før

Annet

Hjemme
På 

jobb

23. Angi bevegelse og kroppslig anstrengelse i din fritid. 
Hvis aktiviteten varierer mye, for eksempel mellom 
sommer/vinter, så ta et gjennomsnitt. Spørsmålet gjelder 
bare de 12 siste månedene. 
      (Sett kryss i den ruten som passer best)

24. Har du noen gang i livet drevet regelmessig 
utholdenhetstrening (treningsøkter med varighet
 på minst 30 minutter minst 3 ganger i uken 
med mål om å bedre utholdenhet)?

31. Driver du fortsatt med regelmessig 
      utholdenhetstrening?

30. I snitt hvor mange ganger i uken har du 
      trent med lav intensitet det siste året?

29. I snitt hvor mange ganger i uken har du 
      trent med høy intensitet det siste året?

Hvis ja, fortsett med spørsmål 25
Hvis nei, gå direkte til spørsmål 34

Hvis du alltid har vært avholdsmann/-kvinne 
gå direkte til spørsmål 22.

FYSISK AKTiVITET OG TRENING

Leser, sitter stille eller annen stillesittende 
beskjeftigelse

Spaserer, sykler eller beveger deg på annen
måte 2–4 timer i uken

Spaserer, sykler eller beveger deg på annen 
måte minst 4 timer i uken

Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid eller 
lignende (Merk at aktiviteten skal vare minst 
4 timer i uken)

Trener hardt eller driver konkurranseidrett
regelmessig og flere ganger i uken 

Ja

Ja

Nei

Nei

25. Hvor gammel var du da du begynte med
      regelmessig utholdenhetstrening? Alder:

26. Hvor mange år tilsammen har du drevet regelmessig
      utholdningstrening flere ganger i uken med mål om å 
      bedre utholdenheten?

Under
5 år

5-9
år

10-19
år

20-29
år

30-39
år

40-49
år

50-59
år

Mer 
enn

60 år

32. Hvor mange ganger i løpet av livet har du trent 
utholdenhetstrening selv om du har vært merkbart 
forkjølet, hatt en infeksjon eller hatt feber?

33. Hvor mange ganger i løpet av livet har du deltatt i 
konkurranse i utholdenhetsidrett selv om du har vært 
merkbart forkjølet, hatt en infeksjon eller feber?

Aldri

Aldri

Mindre 
enn 5 

ganger

En gang 

5-15 
ganger

2-3 
ganger

mer enn 
15 ganger

4-5
ganger

Mer enn 
5 ganger

28. Hva slags type utholdenhetstrening har du   
      drevet mest med?

Flest økter med lav intensitet (puls <75% av 
maks puls, eller i stand til å føre en samtale)

Flest økter med høy intensitet (puls >75% av 
maks puls, for eksempel intervalltrening.)

Omtrent halvparten av øktene med lav inten-
sitet og halvparten med høy intensitet

38. Hvor gammel var du da du 
      deltok siste gang? Alder:

42. Mener du selv at du har eller har hatt atrieflimmer
      (forkammerflimmer/hjerteflimmer)?

41. Har du merket anfall med plutselig endring i pulsen 
      eller hjerterytmen siste året?

43. Hvis ja, har du fått stilt diagnosen atrieflimmer 
      hos lege?

Hvis nei gå til spørsmål 53

44. Hvis ja, hvor?

      Navn på sykehus...............................................................

Ja

Ja

Ja

Ja

fastlege

Nei

Nei

Nei

Nei

lege på sykehus,

Vet ikke

Vet ikke

Ja, nå
Ja, har alltid
vært avholds Nei

11–15 år

16–20 år

21–30 år

31–40 år

41–50 år

51–60 år

Over 60 år

6-7t< 2tAldersperiode

(Sett kun ett kryss i hver rad) Timer pr. uke

2-3t 4-5t
mer enn 
7 timer

27. Omtrent hvor mange timer i uka har du gjennom-
      snittlig drevet utholdenhetstrening i løpet av disse
      årene?

34. Har du deltatt i Birkebeinerrennet på ski?

Hvis ja, fortsett med spørsmål 35
Hvis nei, gå direkte til spørsmål 41

DELTAKELSE I BIRKEBEINERRENNET

35. Hvor mange ganger har du gått
Birkebeinerrennet?

36. Hvor mange ganger har du gått
      til Merket?

37. Hvor gammel var du første gang
      du deltok?

Antall:

Antall:

Alder:

Ja Nei

45. Har du permanent eller anfallsvis atrieflimmer?

a) har atrieflimmer hele tiden (permanent)

b) har/har hatt anfall som går over av seg selv
    eller med tablettbehandling

c) har/har hatt anfall som kun går over med
    intravenøs behandling eller elektrosjokk


