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Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor?
– en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2011

Varför ska jag fylla i 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 skall gå att lita på
resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på
enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Svarskuvert och porto
När du fyllt i enkäten postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Om jag slängt/tappat bort svarskuvertet
I första hand kan uppgiftslämnaren ta ett eget kuvert och posta enkäten till oss enligt
adressen nedan. Uppmärksamma dem om att de inte behöver frankera kuvertet.

Statistiska centralbyrån
Enkätenheten
Svarspost
20272638
708 01 Örebro

I fall de inte har ett eget kuvert kan ni antingen be dem kontakta SCB, tfn 019-17 67
80, eller ta deras uppgifter (Löpnumret finns tryckt på enkätens framsida och består av
8 siffror) och skicka ett mejl till folkhalsa@scb.se med rubriken ”NYTT
SVARSKUVERT” i ämnesraden. Då ser vi till att ett nytt kuvert skickas ut.

Om jag tappat bort enkäten, men vill svara på den
Ifall uppgiftslämnare ringer in och vill ha en ny blankett, be dem invänta nästa
påminnelse (ange gärna när den kommer att skickas ut, se tidsplan). Om de ringer efter
att sista påminnelsen har nått dem, be dem kontakta SCB så skickar vi ut en ny blankett
manuellt. Tfn 019-17 67 80.
e-post: folkhalsa@scb.se.

Jag vill inte fylla i enkäten!

*Rutin för avregistering till SCB.
När uppgiftslämnare ringer till er och meddelar att de inte vill delta vill vi att ni
använder bifogad lista för att fylla i deras löpnummer (även kallat uenummer).
Löpnumret finns tryckt på enkätens framsida och består av 8 siffror. I tidsplanen (se
nedan, gulmarkerat) finns det datum angivet när SCB behöver få in dessa listor senast
från er inför varje påminnelse för att SCB ska hinna avregistrera uppgiftslämnarna.
Listorna skickas till folkhalsa@scb.se.

För de personer som ringer in efter denna tidpunkt fram till att påminnelseutskicket når
dem är det bäst att ni talar om för dem att vi inte har möjlighet att stoppa påminnelsen
som är på väg men att de kommer att bli bortplockade inför nästa omgång. Ta som
vanligt deras uppgifter och fyll på dem i listan som skall skickas till oss vid nästa
avregistreringstidpunkt enligt tidsplanen.

Om möjligt, fråga varför de inte vill delta och ange det som orsak bredvid deras
löpnummer på listan. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för bortfallsredovisningen.
Vanligaste orsakerna brukar vara: Vill ej delta, flyttat utomlands, fysiskt/psykiskt
hinder, språksvårigheter och sjukdom (tillfällig).

Observera: Ta uppgiftslämnarnas löpnummer i första hand då detta underlättar
hanteringen samt minimerar risken att vi inte hittar uppgiftslämnarna på grund av
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stavfel eller liknande. Om ni inte kan få fram löpnummer fungerar det även med
personnummer och i värsta fall även namn och adress.

Tidplanen för utskicken och sista datum för avregistrering

Adressfil till utsändningen av enkät 2011-04-14
Utsändning med B-post 2011-04-20 v.16

Inrapportering av löpnummer för avregistrering 2011-05-02
inför påminnelse (senast SCB tillhanda kl 09.30
på adressen folkhalsa@scb.se)

ToP-BREV adressfil till utsändning 2011-05-02
Utsändning med B-post 2011-05-05 v.18

Inrapportering av löpnummer för avregistrering 2011-05-23
inför påminnelse (senast SCB tillhanda kl 09.30
på adressen folkhalsa@scb.se)

Påm nr 1 Adressfil till utsändningen 2011-05-23
Utsändning enkätpåm nr 1 med B-post 2011-05-25 v.21

Inrapportering av löpnummer för avregistrering 2011-06-07
inför påminnelse (senast SCB tillhanda kl 09.30
på adressen folkhalsa@scb.se)

Påm nr 2 (Adressfil till utsändningen) 2011-06-07
Utsändning enkätpåmin nr 2 B-post 2011-06-09 v.23

Datainsamlingen bryts v.26

Vad göra om personen som skall svara på enkäten är så sjuk eller
handikappad att han/hon inte kan fylla i enkäten själv? Kan t. ex. en
anhörig svara på frågorna?
Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det bör
dock vara den som fått enkäten som ger de flesta svaren. Skriv gärna i kommentarerna
på sista sidan att någon annan varit behjälplig vid enkätens ifyllande.
Följ sedan rutinen ovan *Rutin för avregistering till SCB.

Vad göra om personen som skulle svara på enkäten är avliden?
Be om ursäkt! SCB försöker använda så färska data som möjligt men det kan ändå
bli så.
Fördröjning i uppdatering av befolkningsregistret.
Följ sedan rutinen ovan *Rutin för avregistering till SCB.

Vad göra om personen som skall svara på enkäten har flyttat?
Om vederbörande har flyttat inom Sverige kan denna person fylla i enkäten i alla fall.
Följ sedan rutinen ovan *Rutin för avregistering till SCB.

Vad göra om personen som skall svara på enkäten är bortrest!
Om vederbörande kommer hem senast i vecka 26, 27 juni 2011 kan denna person fylla
i enkäten då. Följ sedan rutinen ovan *Rutin för avregistering till SCB.

Om två i en familj fått varsin enkät, ska båda fylla i enkäten?
Ja. Alla svar är viktiga.

Jag är synskadad eller förstår inte språket.
Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i punktskrift eller på ett annat språk. Har du någon
vän som kan läsa upp eller översätta frågorna och hjälpa till att fylla i enkäten, så går
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det bra. Vi kan dock tyvärr inte betala ut någon ersättning för detta. Du kan få frågorna
upplästa genom programmet ”Talande Webb”, laddas ned från: www.funkaportalen.se

Hänvisa gärna till medborgarkontor/hälsodiskar eller liknande. (Folkhälsosamordnare)

Kan jag besvara frågorna via Internet?
För att besvara frågorna via Internet gå in på adressen www.insamling.scb.se
Du kan få frågorna upplästa genom programmet ”Talande Webb”, laddas ned från:
www.funkaportalen.se

Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id.
Vanligaste orsaken till att de inte kommer in på sidan är att de inte har slagit in
uppgifterna korrekt (felstavning, missat att särskilja på stora och små bokstäver).
Skulle de fortfarande ha problem, be dem kontakta SCB tel: 019-17 67 80.

Webbläsare som fungerar med webblanketten

 Internet Explorer (för PC version 6 och uppåt)
 Mozilla Firefox (för både PC och Mac)
 Google Chrome (för PC)

Hur ska jag svara om jag är gravid?
Svara som vanligt men ange den vikt du hade innan du blev gravid och skriv gärna i
kommentarerna på sista sidan att du är gravid.

Hur fort måste jag skicka in enkäten?
Vi ber dig att svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast
vecka 26, 27 juni.

Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se mitt svar?
Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
samt
personuppgiftslagen (1998:204). Det betyder att alla som arbetar med undersökningen
har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen
enskilds svar kan utläsas.

Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se
vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i
enkäten kommer folkbokföringsuppgifter att hämtas från SCBs register över
totalbefolkningen (RTB). Uppgifter om utbildning, sysselsättning och inkomst hämtas
från Louise-databasen.

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet
lämnas till Västra Götalandsregionen 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.

Jag vill ha en enkät!
Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 96 000
personer i Västra Götaland. Det betyder att det inte finns någon fysisk person som har
bestämt vilka som ska besvara den eller inte. Det är med andra ord inte möjligt att få
delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att
se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.fhi.se.

Hur kan man ta del av resultaten från hälsoenkäten?
Översiktliga resultat från denna undersökning kommer så småningom att läggas ut på
folkhälsoinstitutets hemsida, www.fhi.se. Resultat från Västra Götalandsregionen
kommer att redovisas på www.vgregion.se.

Om du inte har tillgång till Internet kan du ringa till någon av personerna, vars
telefonnummer står i missivet.
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Kontaktpersoner Västra Götalandsregionen

Göran Henriksson, folkhälsokommitténs kansli, tfn 0709-948543

Anna Kjellström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, tfn 0703-495674

Anette Ohlin-Johansson, hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad, tfn 0705-162335

Andréas Hjerten, hälso- och sjukvårdskansliet Uddevalla, tfn 0708-756704

Leif Hansson, hälso- och sjukvårdskansliet Borås, tfn 0708-276239

Karin Tidlund, hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg, tfn 0708-666215


