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Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/383

Kommunstyrelsen

Folkhälsoenkät 2019
Region Skåne erbjuder de skånska kommunerna att köpa tilläggsurval i den
planerade Folkhälsoenkäten 2019.

Beredning
Region Skåne kommer att genomföra en ny folkhälsoenkät, en undersökning om
vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, som kommer att vara klart våren 2020.
Syftet med en ny folkhälsoenkät är att ta fram ny kunskap om skåningarnas hälsa,
levnads- och livsvillkor utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Enkäten blir
också viktigt inspel till den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne
2030”.
Region Skåne har tidigare genomfört fyra folkhälsoenkäter, om vuxnas livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, år 2000, 2004, 2008, 2012. Urvalet har varit ca 56 000 i
åldern 18-80 år vilket motsvarar var 20:e skåning och antalet frågor uppgick till ca
280 stycken. Varje tidigare undersökningsår har 800 enkäter skickats ut i
Trelleborgs kommun. Svarsfrekvensens var 54 % i Trelleborg vid den senaste
undersökningen, vilket är samma som genomsnittligt i Skåne.
Omfattning och eventuellt tillköp
Liksom tidigare kommer Region Skåne att finansiera ett grundutskick som är
tillräckligt för att dra slutsatser på regional nivå och övergripande på kommunal
nivå. För de som önskar dra slutsatser på delområden eller minska felmarginalen så
finns dock möjligheten för kommunerna att öka mängden utskick genom att
finansiera ytterligare utskick.
Region Skåne har gjort en preliminär bedömning av hur många enkäter som
kommer att skickas ut i varje kommun. Det exakta antalet varje kommun får kan
dock inte beslutas förrän enkäten är upphandlad, eftersom kostnaden styr hur
många enkäter Region Skåne totalt köper in. Region Skåne ambition är att skicka
ut 1720 enkäter i Trelleborg vilket är mer än dubbelt så många som tidigare
undersökningsår då Trelleborg fått 800 enkäter.
Den nya enkäten kommer att innehålla ca 100 frågor vilket är mindre än hälften
mot tidigare enkäter. Region Skåne har ännu inget svar på vilka frågor som
kommer att finnas kvar i den nya enkäten. Region Skåne erbjuder nu kommunerna
att köpa tilläggurval.
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Kostnaden per extra enkät uppskattas till 50kr och är uträknad ifrån tidigare enkäter
samt resvaneundersökningen som Region Skåne tillsammans med kommuner
genomförde 2018. Nedan finner ni räkneexempel utifrån uppskattat enkätpris.
Räkneexempel:
Kostnad per enkät
Totalpris tilläggsköp
Tillköp enkät
100st
50kr
5 000kr
500st
50kr
25 000kr
1000st
50kr
50 000kr
Ett tilläggsurval medför att precisionen för skattningar blir bättre (mindre
konfidensintervall) vid större urvalsstorlek. Mycket av förbättringen negeras dock
av den ökade bortfallsandelen i individundersökningar, enligt SCB (Statistiska
Centralbyrån).
Region Skåne avser att koppla på geografiskt nyckel stad och land, ett tilläggsköp
medför att det blir möjligt för Trelleborg att få denna uppdelning. Dock kan Region
Skåne inte göra analysen land/stad, utan Trelleborgs kommun får i så fall hantera
kommunens folkhälsodata själv, vilket kräver att vi har en avgränsad
statistikfunktion som kan hantera sekretess.
Region Skånes förslag på grundutskick utan tilläggsköp innebär att Trelleborgs
kommun får betydligt fler enkäter än tidigare år. Region Skåne gör analysen av
grundurvalet uppdelat på kön. Det blir möjligt att följa upp folkhälsans utveckling i
Skånes kommuner i Region Skånes applikation för folkhälsostatistik som är en
publik version av QlickView.
Kommunens folkhälsostrateg gör bedömningen att grundurvalet är tillräckligt för
Trelleborg kommuns behov av folkhälsostatistik. Ett tilläggsurval är inte
ointressant, men bör förberedas ingående inför nästa undersökningsperiod.
Svarsfrekvensen är dock viktig för resultatets användbarhet. Det är därför
angeläget att trelleborgare får kännedom om att enkäten har betydelse för
kommunens och regionens utvecklingsarbete.

Barnchecklistan
Barn är beroende av vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Ur ett
barnperspektiv är det mycket viktigt att ha god kännedom om folkhälsan hos den
vuxna befolkningen.

Delegationsbeslut
Hållbarhetschefen beslutar att avstå från att köpa tilläggsurval i Region Skånes
Folkhälsokartläggning 2019.
Trelleborg 2019-05-08
Lina Wedin Hansson
Hållbarhetschef

Skickas till
Kommunstyrelsen
Region Skåne
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