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 flera syften:
• U
 ppskatta hur många som blivit sjuka och hur allvarligt
sjuka personer blivit i influensaliknande sjukdom och
magsjuka. Detta används för att vid behov kunna ge
faktabaserade råd till myndighetens målgrupper (till
exempel vid en influensapandemi).
• S nabbt kunna skicka ut kontrollenkäter vid ett större
sjukdomsutbrott i Sverige. Kontrollenkäter är frågor
till friska personer t.ex. om beteenden eller vad man
har ätit, vars svar jämförs med svaren från de som
insjuknat i utbrottet. Detta används i studier för att
hitta möjliga källor till sjukdomsutbrottet.
• F
 å kunskap om hälsotillstånd (smittsamma sjukdomar,
folkhälsa eller hälsohot) samt kunskap om beteenden
och åsikter som kan påverka hälsan i befolkningen.
Kunskapen kan sedan användas för rekommendationer,
underlag till kommunikation och vägledning i
Folkhälsomyndighetens arbete.
Hälsorapport har pågått sedan januari 2016 och vi
behöver nu fler deltagare för att få en representativ bild
av Sveriges befolkning. Hälsorapport har sitt ursprung i
Influenzanet, ett europeiskt samarbete mellan tio länder.

i samhället, för till exempel influensa och vinterkräksjuka.
Dessa veckovisa enkäter kan även komma att skickas ut i
händelse av en pandemi. Om större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige kan Hälsorapports deltagare även fungera
som kontrollgrupp, kontrollenkäter skickas i så fall endast
till ett urval av deltagarna.

Varför har just ditt barn fått den
här inbjudan?
Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort ett statistiskt
urval från befolkningsregistret för att bjuda in en grupp
som speglar Sveriges befolkning. Dina svar kan inte
ersättas av någon annans, så vi hoppas att du vill låta just
ditt barn vara med.

Vilka personuppgifter registreras?
När du går med i Hälsorapport för ditt barn anger
du din e-postadress som vi använder för att skicka ut
inbjudningar till att besvara enkäter. Därutöver behöver
du ange ditt barns födelseår, kön, län och de tre första
siffrorna i ditt barns postnummer. Dessa uppgifter
kommer vi bara att använda när vi sammanställer data
och grupperar deltagare eller för att välja ut vilka deltagare
som ska få kontrollenkäter vid ett sjukdomsutbrott.
Vidare samlar vi information om hälsotillstånd, samt syn
på hälsa och beteende. Endast Statistiska centralbyrån,
som skickat ut det här brevet till dig, har tillgång till ditt
barns namn och postadress. Alla resultat presenteras alltid
helt anonymt och kan inte spåras till din e-postadress.

Så går rapporteringen till
Ungefär en gång i månaden (med vissa undantag, se nedan)
får du en inbjudan via e-post till att besvara en enkät. Du
kan besvara enkäterna med din smarta mobil, läsplatta eller
dator. Resultaten från enkäterna kan du som deltagare ta
del av på Hälsorapports webbplats. Varje enkät tar cirka
5–10 minuter att besvara. Resultaten presenteras alltid helt
anonymt (se www.halsorapport.se/resultat).
Under vintermånaderna (cirka 10 veckor) kommer du att
få kortare veckovisa enkäter med frågan om ditt barn blivit sjukt (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under
veckan som gått. Svaren gör att vi får en bild av smittläget
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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

Så tar vi hand om dina svar
Den information som du lämnar skyddas av offentlighetsoch sekretesslagen. Det betyder att obehöriga inte kan ta
del av den. Analysresultatet redovisas bara på gruppnivå
och det går inte att urskilja svar från enskilda personer.
Avidentifierade data från veckovisa enkäter om eventuella
sjukdomssymptom, kan komma att skickas till en gemensam europeisk databas inom ramen för Influenzanetsamarbetet. Innan data skickas tar vi bort e-postadress och postnummer så att det inte går att identifiera någon deltagare.
Data kan lämnas ut för forskningsändamål. All forskning
genomgår etisk prövning.

När du bestämt dig för att låta ditt barn
delta, vad behöver du göra då?
Du som vill låta ditt barn delta i Hälsorapport anmäler dig
på www.halsorapport.se. Klicka på ”Gå med” och fyll i
uppgifterna, bland annat aktiveringskoden som du fått i
inbjudan. Spara ditt användarnamn och lösenord. När du
skapat ett konto skickas ett e-postmeddelande till dig där
du behöver aktivera ditt konto. Därefter får du besvara en
kort bakgrundsenkät. Om du behöver hjälp med att skapa
ditt konto finns hjälp här: www.halsorapport.se/hjalp

Undersökningen är frivillig
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, utan att ge någon särskild
förklaring. Efter ett år frågar vi om du vill låta ditt barn
fortsätta att delta i Hälsorapport.

Om du inte har e-postadress eller internet
Vi hoppas att du har överseende med att det endast går att
delta om du har en e-postadress och tillgång till internet.
Hälsorapport är webbaserat eftersom det ger oss ett
flexibelt system som snabbt kan användas i händelse av
till exempel ett sjukdomsutbrott eller en pandemi.

Datainsamlingen regleras av lagar
De uppgifter som du lämnar skyddas av offentlighets och
sekretesslagen. Den legala grunden för vår insamling av
data är 19 § 2 st Personuppgiftslagen (PuL,1998:204) tillsammans med 10 § d Personuppgiftslagen (framställning
av statistik som är av allmänt intresse).
Grunden för sekretessen är Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Kap 24 § 8 (statistiksekretess) samt Offentlighet
och sekretessförordningen (OSF) § 7 (undersökningar om
folkhälsan och dess bestämningsfaktorer).
SCB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
hanteras på SCB. Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter som sker på Folkhälsomyndigheten. De uppgifter som du lämnar kommer
att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla på
Folkhälsomyndigheten och SCB som arbetar med Hälsorapport omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.
Ditt barns uppgifter tas bort fem år efter publicering av
resultat när det gäller en studie inom Folkhälsomyndigheten (veckovisa enkäter) och tio år efter publicering av
resultat när det gäller vetenskapliga studier (forskning).
SCB tar bort kopplingen till ditt barns personuppgifter tre
månader efter utskicket av denna inbjudan.
Mer information om hur Folkhälsomyndigheten
behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på
myndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.
se/om-folkhalsomyndigheten/om-webbplatsen/
behandling-av-personuppgifter/
Personuppgiftsansvarig är Folkhälsomyndigheten,
info@folkhalsomyndigheten.se, 010-205 20 00
Om du har frågor kan du kontakta oss via mejl:
halsorapport@folkhalsomyndigheten.se
Läs mer om Hälsorapport på hemsidan
www.halsorapport.se
För mer information om Folkhälsomyndigheten se:
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 8 juni 2018
är du också välkommen att ringa
010-205 26 26, vardagar
mellan klockan
09.00–11.00.

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