
Till Vårdnadshavare för [barnets namn] 
Adress 
Postort 

Hjälp oss att hålla  
koll på hälsoläget i Sverige! 
Hej!

Ditt barn har blivit inbjuden att delta i Hälsorapport för att representera LÄN.

Hälsorapport är en webbpanel som drivs av oss på Folkhälsomyndigheten. Syftet med Hälsorapport är att 
få aktuell kunskap om befolkningens hälsa och hälsotillstånd samt syn på hälsa. Hälso rapport består av  
personer i hela Sverige. Nu behövs nya deltagare som kan hjälpa oss att svara på våra webbenkäter. 

Under den tid som pandemin pågår blir du som vårdnadshavare tillfrågad att besvara en kort webbenkät 
för ditt barn varje vecka. Det är för att vi ska kunna beräkna ungefär hur många människor som blivit 
sjuka i akut luftvägsinfektion. Enkäten tar några minuter att besvara. Några gånger per år kommer en 
något längre webbenkät, som kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot. 

Som deltagare kan ditt barn också bli inbjuden till andra undersökningar som vi utför. Under 2020 
genomfördes exempelvis undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 via självprovtagning. 
Liknande undersökningar kan bli aktuella igen så länge pandemin pågår.  

Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats och i Folkhälsomyndighetens publikationer samt kan 
användas i rekommendationer till regeringen. Alla resultat presenteras alltid helt anonymt. I informations-
bladet kan du läsa mer om hur Hälsorapport fungerar och hur dina svar om ditt barn hanteras. 

Ditt barns medverkan är betydelsefull!
Svar om ditt barn är viktiga och bidrar till att beskriva hälsoläget i Sverige. Just ditt barn är slump-
mässigt utvalt ur befolkningsregistret och svar om ditt barn kan inte ersättas med någon annans.    
Det är frivilligt att gå med och du bestämmer vid varje enkät om ni vill delta eller inte. Du kan  
avsluta ditt barns deltagande när som helst. 

Så går ditt barn med
Du behöver ha tillgång till internet och en e-postadress för att delta i Hälsorapport. 

1. Gå in på www.halsorapport.se och klicka på ”Gå med” för att skapa ett konto. Uppge aktiverings-
koden nedan. Alternativt skanna QR-koden till höger för att komma igång med registreringen.

2. Ett e-postmeddelande skickas till dig. Klicka på länken i meddelandet så aktiveras ditt konto.

3. När du har aktiverat ditt konto kommer du att bli inbjuden till att besvara enkäter för ditt barn.

Om du inte vill eller har möjlighet att låta ditt barn delta i Hälsorapport ber  
vi dig bortse från denna inbjudan samt kommande påminnelse. 

Vänliga hälsningar 
Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

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.

Webbplats: www.halsorapport.se
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