
Information om Hälsorapport 
Det här är Hälsorapport
Hälsorapport hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig  
kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Du 
som deltar i Hälsorapport bidrar genom att besvara 
 enkäter om olika hälsorelaterade frågor. Hälsorapport har  
pågått sedan januari 2016 och vi behöver nu fylla på med 
fler deltagare för att få en representativ bild av Sveriges 
 befolkning. Läs mer om Hälsorapport på hemsidan 
(www.halsorapport.se). 

Så går rapporteringen till
Vi kommer att skicka ungefär en enkät i månaden. Enkä-
terna kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa 
eller hälsohot. Under en period kommer vi att skicka ut 
korta veckovisa enkäter med frågor om sjukdomssymptom 
för att få en bild av smittläget, för till exempel influensa 
och vinterkräksjuka. Dessa veckovisa enkäter kan även 
komma att skickas ut om till exempel en pandemi inträffar 
för att få en bild av smittläget. Vid händelse av särskilda 
utbrott kan deltagare i Hälsorapport fungera som kon-
trollgrupp och enkäter skickas då till en del av deltagarna.

Du kan besvara enkäterna med din smarta mobil, läsplatta 
eller dator. Resultaten från enkäterna kan du som deltagare 
ta del av på Hälsorapports webbplats. Resultaten presenteras 
alltid helt anonymt (se www.halsorapport.se/resultat). 

Varför har just du fått den här inbjudan? 
Statistiska centralbyrån har gjort ett statistiskt urval från 
befolkningsregistret för att bjuda in en grupp som speglar 
Sveriges befolkning. Vi hoppas att just du vill vara med. 

Den personinformation vi registrerar
När du deltar i Hälsorapport anger du din e-postadress. 
Därutöver behöver vi ditt födelseår, kön, län och de tre 
första siffrorna i ditt postnummer. Dessa uppgifter kommer 
vi bara att använda när vi sammanställer data och grupperar 
deltagare. Ditt namn och din adress har bara Statistiska 
centralbyrån, som skickat ut det här brevet till dig. Alla 
resultat presenteras alltid helt anonyma och kan inte spåras 
till din e-postadress.

Så tar vi hand om dina svar
Den information som du lämnar skyddas av offentlighets- 
och sekretesslagen och personuppgiftslagen. Det betyder 
att obehöriga inte kan ta del av den. Analysresultatet re-
dovisas bara för olika grupper och det går inte att urskilja 
svar från enskilda personer. När veckovisa enkäter om 
eventuella sjukdomssymptom används, kan avidentifierade 
data från dessa enkäter komma att skickas till en gemen-
sam europeisk databas inom ramen för Influenzanet- 
samarbetet (se Vilka står bakom detta nedan). Innan data 
skickas tar vi bort e-postadress och postnummer så att det 
inte går att identifiera någon deltagare. Läs mer om hur 
Folkhälsomyndigheten använder dina svar nedan. 

Hur lång tid tar rapporteringen?
Det kommer att ta cirka 5–10 minuter att besvara varje 
enkät. Du deltar i Hälsorapport i ett år. Du får den första 
enkäten inom kort, därefter kommer du att få ungefär en 
enkät i månaden. I slutet av året frågar vi om du vill fort-
sätta att delta i Hälsorapport. Under en period kommer  
vi att skicka ut korta veckovisa enkäter med frågor om 
sjukdomssymptom för att få en bild av smittläget, för till 
exempel influensa. För de veckovisa enkäterna besvarar 
du en fråga om du varit sjuk under den senaste veckan, 
har du inte varit sjuk svarar du ”nej” och är klar med  
enkäten. Har du varit sjuk får du några följdfrågor och det 
tar då max fem minuter att besvara enkäten.  Vänd    



När du bestämt dig för att  
delta, vad behöver du göra då?
Du som vill delta anmäler dig till Hälsorapport genom att 
gå in på www.halsorapport.se och därefter klicka på  
”Gå med”. När du skapar ditt konto anger du aktiverings-
koden som du fått i inbjudan. Spara ditt användarnamn 
och lösenord. Därefter skickas ett e-postmeddelande  
till dig för att aktivera ditt konto. Sedan får du besvara  
en kort enkät med bakgrundsfrågor som handlar om  
dig och din hälsa. Om du behöver hjälp med att skapa ditt 
konto kan du gå till denna länk för att få hjälp:  
www.halsorapport.se/hjalp     

Du behöver inte delta i undersökningen 
Självklart är det frivilligt att delta. Om du inte kan eller vill 
delta kan du bortse från inbjudan samt påminnelse som 
kommer om två veckor. Vi hoppas att du har överseende 
med att det endast går att delta om du har en e-postadress 
och tillgång till internet. Vi använder ett webbaserat system 
som komplement till våra vanliga enkäter eftersom det ger 
oss ett flexibelt system som vi snabbt kan använda i händelse 
av till exempel ett utbrott eller pandemi.

Om du väljer att gå med kan du också när som helst av-
bryta ditt deltagande i Hälsorapport, utan att ge någon 
särskild förklaring.

Vilka står bakom detta?
Hälsorapport genomförs av Folkhälsomyndigheten. 
Statistiska centralbyrån ansvarar för urvalet av inbjudna 
och skickar ut inbjudan. Hälsorapport har sitt ursprung i 
ett europeiskt samarbete som kallas Influenzanet och som 
involverar flera organisationer i tio länder. Den veckovisa 
rapporteringsfunktionen är en del av detta Europeiska 
samarbetet.

Tillgång till Hälsorapport
För att få tillgång till Hälsorapport använder du ett använ-
darnamn och lösenord som du skapar när du registrerar 
dig. För att säkerställa datasäkerheten är dina svar på varje 
enkät inte tillgängliga efter att du avslutat och skickat in 
din enkät.

Fakta om datainsamlingen
De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets- 
och sekretesslagen och personuppgiftslagen. Folkhälso-
myndigheten har ansvaret för de data som du lämnar, 
  inklusive e-postadress, inloggningsuppgifter och dina 
rapporter och svar kommer att behandlas så att obehöriga 
inte kan ta del av dem. Statistiska centralbyrån ansvarar 
för urvalet av inbjudna. Alla på Folkhälsomyndigheten 
och Statistiska centralbyrån som arbetar med undersök-
ningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnads-
plikt. Genom att du anmäler dig till Hälsorapport god-
känner du att Folkhälsomyndigheten hanterar dina data. 
När veckovisa enkäter om eventuella sjukdomssymptom 
används kan avidentifierade data från dessa enkäter kom-
ma att skickas till en gemensam europeisk databas inom 
ramen för Influenzanet-samarbetet. Innan data skickas 
tar vi bort e-postadress så att det inte går att identifiera 
någon deltagare. Vi sparar dina uppgifter så länge som 
de behövs för att genomföra analysarbetet och därefter 
kommer uppgifterna att gallras i enlighet med gällande 
regelverk. Analysresultatet redovisas endast på gruppnivå 
och det går inte att urskilja enskilda personers uppgifter. 
Sammanställningarna kan komma att publiceras i veten-
skapliga tidskrifter. 

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna  Östersund Forskarens väg 3, 831 40 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se

Fakta om  
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell 
 kunskapsmyndighet som arbetar för bättre 
folkhälsa. Det gör myndigheten genom att 
utveckla och stödja samhällets arbete med 

att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda 
mot hälsohot. Folkhälsomyndighetens  

vision är en folkhälsa som stärker  
samhällets utveckling. Läs mer på    

www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakta Hälsorapport 

Om du har frågor om Hälsorapport  
kan du kontakta oss via e-post på    

halsorapport@folkhalsomyndigheten.se.  
Fram till och med den 15 december 2016  

är du också välkommen att ringa   
010-205 26 26,  

vardagar mellan klockan  
10–11 och 13–14.


