Frågor och svar om folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor
Varför ska jag svara på enkäten?
Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur du och den övriga befolkningen
mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av
undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför
är ditt svar mycket viktigt!
Varför ska jag svara på enkäten – jag är ju frisk?
Oavsett hur du mår är dina svar viktiga. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till
exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att
lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar
på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!
Varför ska jag svara på enkäten – jag är sjuk/handikappad?
Oavsett hur du mår är dina svar viktiga. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till
exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att
lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar
på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!
Om din sjukdom eller handikapp försvårar att du besvarar enkäten kan en närstående
hjälpa till. Det viktiga är att svaren kommer från dig. Om det inte är möjligt se frågan
”Jag tänker inte svara på enkäten” för att avregistrera.
Hur svarar jag på enkäten?
Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är www.insamling.scb.se
Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av
inbjudningsbrevet. Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade
svarskuvertet. Portot är redan betalt.
Om jag inte har kvar svarskuvertet och inte använder webben
I första hand kan du ta ett eget kuvert och posta enkäten till oss enligt adressen nedan.
Du behöver inte frankera kuvertet.”
Statistiska centralbyrån
Enkätenheten
Svarspost
20272644
708 01 Örebro
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Har du inte ett eget kuvert kan du kontakta SCB, 010‐479 69 30, så får du ett nytt
kuvert.
Om jag tappat bort enkäten, men vill svara på den
Om du vill ha en ny enkät så kan du vänta på nästa påminnelse, den innehåller ett nytt
frågeformulär.
Jag kan inte/tänker inte svara på enkäten!
Kontakta Johannes Dock på tfn 070‐560 60 54 eller e‐post johannes.dock@rvn.se.
Ange det löpnummer som finns på enkätens baksida (börjar med SCB17088). För våra
kommande utskick är det intressant att veta av vilket skäl du inte vill svara på enkäten.
Du kan eventuellt få en påminnelse efter det att du avregistrerat dig. Den är det bara
att bortse ifrån.
Jag är synskadad eller förstår inte språket.
Webenkäten finns tillgänglig på engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i
punktskrift eller på något annat språk. Har du någon vän som kan läsa upp eller
översätta frågorna och hjälpa till att fylla i enkäten, så går det bra. Vi kan dock tyvärr
inte betala ut någon ersättning för detta.
Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se mitt svar?
Dina uppgifter skyddas enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen. Det betyder att
alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade
uppgifterna redovisas i tabeller där inga enskilda svar kan utläsas.
Numret på blankettens baksida är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka
som har svarat och vilka som ska få en påminnelse.
Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet
lämnas till landsting och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande
resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en
grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.
Hur kan man ta del av resultaten från hälsoenkäten?
Översiktliga resultat från denna undersökning kommer så småningom att läggas ut på
Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. Resultat från
landsting och regioner kan också komma att redovisas på landstingens och regionernas
egna hemsidor.
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