Information om Hälsorapport
Vad är Hälsorapport?

Varför har ditt barn fått den här inbjudan?

Hälsorapport är en webbpanel som drivs av oss på
Folkhälsomyndigheten sedan 2015. Syftet med Hälsorapport
är att få aktuell kunskap om befolkningens hälsa och hälsotillstånd samt syn på hälsa. Du som vårdnadshavare till ett
barn som deltar i Hälsorapport bidrar till detta genom att
besvara webbenkäter med olika hälsorelaterade frågor.

Vi samarbetar med Statistikmyndigheten SCB som har
gjort ett statistiskt urval från befolkningsregistret, som ska
representera Sveriges befolkning. Dina svar om ditt barn
kan inte ersättas av någon annans, så vi hoppas att just
ditt barn vill vara med.

Hälsorapport har flera syften:

Vilka personuppgifter registreras?

• V
 i kan beräkna hur många som har blivit sjuka i akut
luftvägsinfektion (såsom covid-19 och influensa
liknande sjukdom) eller magsjuka. Syftet är också att
ta reda på hur allvarligt sjuka personerna blivit. Svaren
används för att vid behov kunna ge faktabaserade råd
till våra målgrupper, till exempel vid en pandemi.

När ditt barn går med i Hälsorapport uppger du din
e-postadress som vi på Folkhälsomyndigheten sedan
använder för att skicka ut inbjudningar till våra webb
enkäter. Därutöver behöver du uppge ditt barns födelseår.
Vi komplettera med bakgrundsuppgifter som finns hos
SCB gällande ditt barns kön, ålder, län och om barnet
är fött i Sverige. Därtill hämtas uppgifter om hushålls
inkomst och hushållsstorlek där ditt barn är folkbokförd,
samt utbildningsnivå för respektive vårdnadshavare och
om man är född i Sverige.

• V
 i kan snabbt skicka ut kontrollenkäter vid ett större
sjukdomsutbrott. Kontrollenkäter är frågor till friska
personer om exempelvis beteenden eller vad man har
ätit, vars svar jämförs med svaren från de som insjuknat
i utbrottet. Enkätsvaren används i undersökningar för
att hitta möjliga källor till sjukdomsutbrott.
• V
 i får kunskap om folkhälsan, smittsamma sjukdomar
eller hälsohot, samt kunskap om beteenden och åsikter
som kan påverka hälsan i befolkningen. Kunskapen
används som underlag i våra rekommendationer samt
i vår kommunikation och vägledning.
Som deltagare kan ditt barn även komma att bjudas in till
andra typer av undersökningar. Under 2020 genomfördes
exempelvis undersökningar för att mäta förekomsten av
covid-19 via självprovtagning.

Hur lång tid tar det att besvara enkäterna?
Beroende på ditt barns hälsotillstånd tar veckoenkäterna
mellan 1 och 5 minuter att besvara. Svaren gör att vi får en
aktuell bild av smittläget i samhället, både för covid-19 och
andra sjukdomar som influensa och vinterkräksjuka. Några
gånger per år kommer en något längre webbenkät, som kan
handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot.
De enkäterna tar mellan 10 och 15 minuter att besvara.

Dessa uppgifter kommer vi endast att använda när vi
sammanställer data och grupperar deltagare eller för att
göra ett urval av deltagare till vissa enkäter. Genom de
enkäter som du besvarar samlar vi information om
hälsotillstånd, samt syn på hälsa och beteenden. Det är
endast SCB, som skickat ut det här brevet till dig, som har
tillgång till ditt barns namn och er postadress.

Så tar Hälsorapport hand om dina svar
om ditt barn
Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte
att urskilja svar från enskilda personer. Resultaten presenteras på www.halsorapport.se/resultat. Den information
som du lämnar om dig och ditt barn skyddas av sekretess,
det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan
ta del av den.
Avidentifierade data lämnas ibland ut för forsknings
ändamål. All sådan forskning genomgår etisk prövning.

Vad behöver du göra för att delta i Hälsorapport?
Du som vill låta ditt barn delta i Hälsorapport skapar ett
konto på www.halsorapport.se. Klicka på ”Gå med” och
fyll i uppgifterna samt aktiveringskoden som du fått i inbjudan. Spara ditt användarnamn och lösenord. När du skapat
ett konto skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress
som du angett. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att
aktivera ditt konto. Om du behöver hjälp med att skapa
ditt konto, gå in på www.halsorapport.se/hjalp.
Om ditt barn har två vårdnadshavare ska de, enligt
föräldrabalken, som huvudregel fatta gemensamma
beslut i frågor som rör barnet.

Deltagandet är frivilligt
Självklart är det frivilligt att delta. Om du inte kan eller
vill låta ditt barn delta ber vi dig bortse från den här inbjudan samt kommande påminnelse. Om du väljer att
låta ditt barn gå med i Hälsorapport kan du när som helst
avbryta ditt barns deltagande. Efter ett år frågar vi om du
vill låta ditt barn fortsätta att delta i Hälsorapport.

Om du saknar e-postadress eller internet
Vi hoppas att du har förståelse för att det endast går att
delta om du har tillgång till internet och en e-postadress.
Hälsorapport har bara webbenkäter eftersom det ger oss
på Folkhälsomyndigheten ett flexibelt system som snabbt
kan användas i händelse av till exempel ett sjukdomsutbrott eller en pandemi.

De lämnade uppgifterna skyddas
Vi på Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar dina
och ditt barns personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För att få samla in och på andra
sätt behandla personuppgifter måste en myndighet ha en
laglig grund. För Folkhälsomyndigheten är den lagliga
grunden att samla in data för att kunna utföra uppgifter
av allmänt intresse, i enlighet med GDPR och med de
uppdrag som vi har fått av regeringen. Ändamålet med
behandlingen är för vissa enkäter statistikändamål och för
andra enkäter är ändamålet folkhälsoskäl. Detta innebär
att känsliga uppgifter, såsom hälsa, får samlas in.

De uppgifter du lämnar skyddas av 24 kap. 8 § (statistiksekretess) i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7
§ i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Alla
på Folkhälsomyndigheten och SCB som arbetar med Hälso
rapport omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Information om personuppgifter
Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter som hanteras på Folkhälsomyndigheten.
SCB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
som hanteras på SCB.
För att kunna uppdatera bakgrundsuppgifter om ditt barn
och kontrollera representativiteten av panelen sparar SCB
kopplingen till ditt barns personuppgifter upp till sex månader efter det att barnet inte längre ingår i Hälsorapport.
Ditt barns uppgifter kommer att gallras (raderas) enligt
gällande regelverk. Exempelvis gallras uppgifterna fem år
efter publicering av resultat när det gäller en undersökning inom Folkhälsomyndigheten (veckovisa enkäter)
eller tio år efter publicering av resultat när det gäller vetenskapliga studier (forskning).
Mer information om dina och ditt barns rättigheter
finns att läsa på:
• F
 olkhälsomyndighetens webbplats:
www.folkhalsomyndigheten.se/omfolkhalsomyndigheten/om-webbplatsen/
behandling-av-personuppgifter/.
• H
 älsorapports webbplats:
www.halsorapport.se/hjalp/fakta-om-datainsamlingen/.
Du når personuppgiftsansvarig på Folkhälsomyndigheten
via info@folkhalsomyndigheten.se, 010-205 20 00 och
personuppgiftsansvarig på SCB via dataskyddsombud@
scb.se, 010-479 40 00. Du kan också ställa frågor om hur
du tillvaratar dina och ditt barns rättigheter till
dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se.
Om du tycker att vi behandlar era personuppgifter på
ett felaktigt sätt, kan du vända dig till Integritetsskydds
myndigheten, www.imy.se.

Kontakt
Om du har frågor om Hälsorapport kan du kontakta oss
på halsorapport@folkhalsomyndigheten.se.
Fram till och med 7 maj 2021 är du också välkommen att
ringa oss på 010-205 26 26, vardagar klockan 09.00–11.00.
Läs mer om Hälsorapport på www.halsorapport.se.
Läs mer om Folkhälsomyndigheten på
www.folkhalsomyndigheten.se.
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