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Beskrivning av undersökningen Hälsa 2011 

 

Till Er som har valts ut till undersökningen Hälsa 2011 

 

       Frivilligt, men betydelsefullt att delta  

 

Ni har slumpmässigt valts ut ur befolkningsregistret för att representera vuxna finländare i den nationella 

undersökningen Hälsa 2011. Undersökningen är avsedd att ge exakt information om finländarnas 

hälsotillstånd och de faktorer som påverkar detta. Det är viktigt att också Er deltar för att undersökningen 

ska ge den information om hela befolkningens hälsa och sjukvård som vi behöver. Vi kallar sammanlagt 

10 000 personer i olika åldersgrupper till undersökningen. Den som deltar gör det frivilligt. 

Undersökningen Hälsa 2011 har lagts upp av en arbetsgrupp bestående av Finlands mest kompetenta 

experter. Experterna kommer från Institutet för hälsa och välfärd, FPA, Arbetshälsoinstitutet, 

Pensionsskyddscentralen och olika universitet. Undersökningen samordnas av Institutet för hälsa och 

välfärd och leds av forskningsprofessor Seppo Koskinen. Undersökningen genomförs i hela landet från 

augusti 2011 fram till början av 2012. 

Arbetsgivarorganisationerna rekommenderar att arbetsgivarna bereder de anställda möjlighet att delta i 

undersökningen. Om Ni så vill och Ni tror att det kan inverka positivt på dina möjligheter att delta i 

undersökningen kan Ni visa upp det bifogade meddelandet för din arbetsgivare. Om så behövs kan  Ni 

dessutom på undersökningsplatsen få ett intyg över besöket.  

 

Undersökningens innehåll 
 
För Er del genomförs undersökningen i form av ett hemsänt frågeformulär, som också kan fyllas i på 

Internet. Formuläret innehåller frågor om Er hälsa, din funktionsförmåga, de tjänster som du anlitar och 

faktorer i samband med dessa.  

 
Registeruppgifter 
 
Era personliga undersökningsresultat kommer att sammanföras med uppgifter från olika registerförare, 

såsom Institutet för hälsa och välfärd (t.ex. vårdanmälnings- och cancerregistret), Folkpensionsanstalten 

(t.ex. registren över sjukförsäkringsförmåner och pensioner), Statistikcentralen, Pensionsskyddscentralen, 

skatteförvaltningen, Befolkningsregistercentralen samt Arbets- och näringsministeriet. För att få 

uppgifterna anhåller vi om dem separat hos registerförarna. Inga enskilda personer kan identifieras 

utgående från de uppgifter som lämnas till forskarna.  

Undersökningens betydelse  
 
Undersökningen är den första genom tiderna som kommer att ge information om hur hälsan och 

funktionsförmågan har utvecklats bland hela befolkningen. Informationen är nödvändig för organiseringen 

och utvecklingen av hälsovårdstjänsterna. Information om faktorer som påverkar hälsan och som bidrar till 

sjukdomar bland befolkningen är synnerligen värdefull för främjandet av hela befolkningens hälsa och 

välbefinnande.  
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Databehandling och datasekretess 
 
Uppgifterna kommer att användas i en folkhälsoundersökning för analys av hälsans och 

funktionsförmågans läge och utveckling samt betydelsen av de faktorer som påverkar dessa. Därför 

samordnas de uppgifter som Ni själv lämnar, mätresultaten och de ovan nämnda registeruppgifterna.  
 

De uppgifter som Ni lämnar och proverna förvaras tryggt så att utomstående inte kan komma åt dem. Era 

personuppgifter, undersökningsresultaten och registeruppgifterna förvaras konfidentiellt i Institutet för 

hälsa och välfärds datorer. Ingen annan har åtkomst till datorerna. Resultaten kommer att vid sidan av 

Institutet för hälsa och välfärds egna forskare behandlas av forskare vid Arbetshälsoinstitutet, 

Pensionsskyddscentralen och vissa universitet. Undersökningsresultaten sänds utanför Institutet för hälsa 

och välfärd utan personbeteckningar och ingen kan således identifieras personligen. När resultaten 

behandlas vid Institutet för hälsa och välfärd hålls Era personuppgifter åtskilt från 

undersökningsuppgifterna. På så sätt kan ingen forskare få reda på Er identitet. Personalen vid Institutet 

för hälsa och välfärd och vid de övriga deltagande instituten har dessutom undertecknat en 

sekretessförbindelse.  
 
Institutet för hälsa och välfärd har kontroll över uppgifterna, som arkiveras omsorgsfullt enligt 

lagstiftningen och god forskningssed och som används endast i vetenskapliga undersökningar av folkhälsan.  
 
 

Merinformation 
 
Merinformation ges också av fältchef Tomi Mäkinen, tfn 020 610 8690, och Seppo Koskinen, 

undersökningsansvarig, läkare och forskningsprofessor, tfn 020 610 8762, vid Institutet för hälsa och 

välfärd.  

 

 

 

Det är viktigt att också Ni deltar i undersökningen! 

 


