Telefon Hälsorapport: 010-205 26 26
Telefontid till och med 8 juni, 2018
vardagar klockan 09–11.
E-post: halsorapport@folkhalsomyndigheten.se

Hjälp oss att hålla
koll på hälsoläget i Sverige!
Bästa
Vi bjuder in dig att vara med i Hälsorapport för att representera .
Hälsorapport består av inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper oss
att få en bild av vår befolknings hälsa och syn på hälsa.

Använd
mobil, surfplatta
eller dator

Hälsorapport skickar ut enkäter till din e-postadress cirka en gång per månad men under
vintermånaderna kommer du att få kortare enkäter veckovis. Enkäterna kan till exempel
handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot.
Resultaten som presenteras på webbplatsen och i Folkhälsomyndighetens publikationer är alltid
helt anonyma och kan inte spåras till dig. I bilagan finns mer i nformation om Hälsorapport.

Vi behöver just dig som rapportör

Resultaten
publiceras löpande på
www.halsorapport.se

Din medverkan är betydelsefull och dina svar bidrar till att beskriva hälsoläget i Sverige.
Du är slumpmässigt utvald ur befolkningsregistret och dina svar kan inte ersättas med
någon annans. Att gå med är frivilligt och du bestämmer för varje enkät om du vill svara på
den eller inte.

Om du vill delta gör du så här:
Du behöver ha en e-postadress och tillgång till internet för att delta i Hälsorapport.

En enkät tar
ungefär 5–10
minuter

1. Anmäl att du vill delta på www.halsorapport.se. Uppge denna aktiveringskod i anmälan:
Aktiveringskod:

2. Ett e-postmeddelande skickas till dig, klicka på länken i e-postmeddelandet så aktiveras
ditt konto.

Din insats
är viktig för
folkhälsan i
Sverige!

3. När du anmält dig får du besvara en kort bakgrundsenkät. Därefter kan du börja besvara
enkäter.
Om du inte kan eller vill delta i Hälsorapport ber vi dig bortse från denna inbjudan samt
kommande påminnelse.

Vänliga hälsningar
Johan Carlson
Generaldirektör
Folkhälsomyndigheten
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