
Veiledning for utfylling av skjema:

Noen få spørsmål besvares med tekst eller tall. De fleste besvares med å krysse

i en rute. Du skal kun sette ett kryss dersom det ikke er oppgitt at du skal sette

flere. Vær nøye med å krysse i selve ruteboksen. Noen steder skal du angi hvor 

enig/uenig du med ett utsagn ved å krysse av på en linje.

På forhånd takk!

Bakgrunnsspørsmål

1. Hva er ditt fødselsår? 3. Hva er ditt postnummer?

2. Hva er din sivilstatus? 4. Hva er din høyeste fullførte utdannelse?

Ugift Ungdomsskole

Samboer Videregående skole

Gift Høgskole/universitet inntil 4 år

Annet, spesifiser: Høgskole/Universitet 4 år eller mer

Nåværende og eventuelle tidligere svangerskap og fødsler

5. Hvor mange uker gravid

er du i dag? 10. Hvordan har svangerskapet vært så langt?

6. Antall tidligere fødsler? Normalt

7. Antall tidligere svangerskap? Komplikasjoner

8. Hvis du har født før eller vært gravid før, hvor 11. Hvis du har vært gravid før, har du opplevd komplikasjoner 

lenge siden er dette (mnd/år)? i ett eller flere av dine tidligere svangerskap? 

9. Hvis du lurer på noe angående graviditeten, hvor Ja

henter du informasjonen fra?

(Kryss av for alle aktuelle alternativer) Nei

Jordmor 12. Har du tilgang til internett?

Lege Ja

Internett Nei

Bøker/ukeblad/aviser

Venner/familie/bekjente

Annet, spesifiser: 13. På internett er det mange sider for gravide hvor man kan 

finne informasjon om alt som har med graviditet å gjøre. 

Pleier du å bruke nettsteder for gravide? 

Ja

Nei

Hvis du ikke bruker / ikke har brukt internett for å lese om gravidrelatert informasjon,

 trenger du ikke fylle ut resten av spørreskjemaet som fortsetter på neste side. 

Tusen takk for at du tok deg tid til denne undersøkelsen!

Dersom du bruker internett, vennligst svar på resten av spørsmålene.  
 
 
 
 
  



Nettsider for gravide

14. Hvilke nettsider for gravide har du besøkt? 15. Hvilke emner har du vært interessert i å finne informasjon 

(kryss av for alle aktuelle alternativer) om?   (list opp 3-5 stikkord):

Mammanet.no

Barnimagen.com

Babyverden.no

Sol.no/guide/gravid

Snartmamma.no

BAM.no

Doktor online.no

Annet, spesifiser:

Noen av disse nettstedene har diskusjonsforum der gravide kan diskutere med likesinnede, utveksle

erfaringer og gi hverandre tips og råd om alt som har med graviditet, svangerskap og fødsler å gjøre. 

Vennligst kryss av på linjen under etter hvor enig eller uenig du er med utsagnet. 

16. Det er viktig for meg at det er diskusjonsforum for gravide på nettstedene jeg besøker.

Helt enig Helt uenig

17. Hvis du besøker diskusjonsforum for gravide, hvorfor gjør du det?

(kryss av for alle aktuelle alternativer)

Innhente informasjon om graviditet 

Innhente informasjon om fødsel

Få støtte hos andre i samme situasjon

Dele erfaringer/tanker

Lese andre sine innlegg

Skrive innlegg selv

Det er en sosial møteplass

Annet, spesifiser:

Bruk av diskusjonsforum

18. Hvor mange ganger i løpet av den siste uka har 19. Hvor mange ganger i løpet av svangerskapet har 

du lest innlegg på diskusjonsforum for gravide? du lest innlegg på diskusjonsforum for gravide?

0 0

1 1-10

2-5 11-20

6-9 21-30

10 eller flere flere enn 30

 
 
 
 
 



20. Hvor mange ganger i løpet av den siste uka har 21. Hvor mange ganger i løpet av svangerskapet har 

du skrevet innlegg på diskusjonsforum for gravide? du skrevet innlegg på diskusjonsforum for gravide?

0 0

1 1-10

2-5 11-20

6-9 21-30

10 eller flere flere enn 30

Om informasjonen fra forumene

Vennligst kryss av på linjene under etter hvor enig eller uenig du er med utsagnene. 

22. Jeg mener at jeg kan stole på den informasjonen som andre gravide skriver inne på diskusjonsforum for gravide.

Helt enig Helt uenig

23. Jeg mener at det er mye feilinformasjon som andre gravide skriver inne på diskusjonsforum for gravide.

Helt enig Helt uenig

24. Jeg blir ofte urolig av å lese på diskusjonsforum for gravide om andres erfaringer under graviditeten.

Helt enig Helt uenig

25. Jeg blir ofte beroliget av å lese på diskusjonsforum om andres erfaringer under graviditeten.

Helt enig Helt uenig

26. Hvis jeg blir urolig av noe jeg leser på diskusjonsforum for gravide tar jeg det opp med noen andre utenfor forumet.

Helt enig Helt uenig

27. Hvis jeg lurer på noe etter å ha lest på diskusjonsforum for gravide tar jeg det opp med noen andre utenfor forumet.

Helt enig Helt uenig

28. Hvem tar du det i såfall opp med (både i forhold til spm 26 og 27)? 

Lege

Jordmor

Venner/familie/bekjente

Partner

Annet, spesifiser:

Tusen takk for at du tok deg tid til denne undersøkelsen!  


