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Samernas hälsotillstånd i Sverige
Undrar du över något?
Kontakta oss gärna!

Hej! Med det här brevet vill vi bjuda in dig till att delta i en studie som
syftar till att undersöka samernas hälsotillstånd i Sverige.

Frågor om att lämna uppgifter
SCB:s uppgiftslämnarservice
010-479 69 30
enkat@scb.se
SCB, INS/IHU, 701 89 Örebro
www.scb.se

Undersökningen genomförs av Epidemiologïjjan jah
viäráldvarriesvuodan ussadahkka, Ubmejen Universitiähta
(Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet) på
uppdrag av Sámediggi (Sametinget). Statistikmyndigheten SCB hanterar
utskick, insamling och sammanställning av svar. Mer information om
undersökningen finns på
https://www.umu.se/forskning/projekt/samisk-halsa/.

Frågor om undersökningen
Jon Petter Stoor, Ansvarig forskare
090-786 58 63
petter.stoor@umu.se
Epidemiologi och Global hälsa
Umeå universitet, 90187 Umeå
www.umu.se/institutionen-forepidemiologi-och-global-halsa/
Information studien
Ansvarig forskare är Jon Petter Stoor,
psykolog och forskare, vid Institutionen
för Epidemiologi och Global Hälsa.
Har du frågor om studien, vill ta del av
resultaten eller har frågor kring dina
rättigheter som deltagare kan du
kontakta honom på ovanstående
kontaktupgifter.
Forskningshuvudman och
personuppgiftsansvarig för projektet är
Umeå Universitet.
Var publiceras resultaten?
En populärvetenskaplig rapport kommer
att sammanställas under 2021 och
tillgängliggöras på Sametingets, Umeå
universitets och
Folkhälsomyndighetens hemsidor.
Presentationer kommer också att
erbjudas i samiska sammanhang på
regional, nationell och internationell
nivå. Mer ingående analyser av
särskilda frågeområden, kommer också
att publiceras i vetenskapliga tidskrifter,
samt presenteras vid vetenskapliga
konferenser.
SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB förser
samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi gör
det på uppdrag av regeringen, myndigheter, forskare och näringsliv. Vår
statistik bidrar till en faktabaserad
samhällsdebatt och väl underbyggda
beslut.

Syftet med studien är att få kunskap om samernas hälsa och livsvillkor i
Sverige för att kunna uppfylla det samiska urfolkets rätt till bästa
möjliga fysiska och psykiska hälsa. Frågorna handlar både om det
allmänna hälsotillståndet och mer särskilda områden som har betydelse
för samers hälsa och sjukvårdsanvändning. En del sådana områden kan
upplevas som känsliga, exempelvis de frågor som rör diskriminering och
utsatthet för olika typer av våld och kränkningar. Enkäten tar ungefär
30-45 minuter att besvara.

Dina svar är viktiga
Det är frivilligt att delta i undersökningen, men vi hoppas att du vill
vara med eftersom dina svar är mycket betydelsefulla. Svaren på
undersökningen kommer att användas för att få ökad kunskap om
samers hälsa och livsvillkor, vilket på sikt kan leda till förbättrade
insatser för samer som grupp. Du är en av cirka 10 000 personer i åldern
18–84 år som blivit utvalda ur Sametingsröstlängden,
renmärkesregistret eller SCBs yrkesregister. Aktuella kontaktuppgifter
har hämtats från SCBs folkbokföringsregister.

Så här gör du
Gå gärna in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna. Dina
inloggningsuppgifter är:
Användarnamn:
Lösenord:

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. Vill du hellre
besvara frågorna på papper? Invänta då pappersblanketten som vi
skickar hem till dig om ett par veckor. Genom att besvara och skicka in
enkäten samtycker du till att delta i studien.

Stort tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning
Joakim Stymne
Generaldirektör SCB

Jon Petter Stoor
Ansvarig forskare, Umeå universitet
Anita Kitok
Tillförordnad kanslichef, Sametinget

UBMEJEN UNIVERSITIÄHTA
Epidemiologïjjan jah viäráldvarriesvuodan
ussadahkka

Vem använder svaren och hur?

Hur behandlas personuppgifterna?

Dina svar kommer att användas av forskare vid Umeå
universitet för att uppnå syftet med projektet.
Behandlingen kommer att bestå av statistisk analys
av alla deltagares uppgifter på gruppnivå. Inga svar
kommer analyseras individuellt. Dina
personuppgifter kommer att behandlas så att
obehöriga inte kan ta del av dem, och bara SCB
kommer ha tillgång till ditt personnummer och
kontaktuppgifter.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som SCB utför. Umeå universitet är
personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som Umeå universitet utför.

För att inte fråga om mer än nödvändigt kommer
dina svar att kompletteras med uppgifter som redan
finns på SCB. Det rör uppgifter om juridiskt kön,
ålder, civilstånd, familjeställning, antal barn,
boendekommun, utbildning, yrke, arbetssektor,
inkomster, bidrag, sjuk- och aktivitetsersättning.
Efter avslutad enkätinsamling kommer SCB
överlämna anonyma (kodade) data till Umeå
universitet. Uppgifterna som lämnas över till Umeå
universitet kommer sparas i enlighet med Umeå
Universitets regler för bevarande och gallring av
forskningsmaterial.
Sametinget har godkänt att Sametingsröstlängden
och renmärkesregistret används för urval av samer i
åldern 18–84 år. Projektet har godkänts av
Etikprövningsmyndigheten i Sverige.
SCB kommer att förse uppgifterna med en särskild
kod för att göra det möjligt att i framtiden kunna
skicka ut nya enkäter. Koden sparas avskild från
enkätsvar och annan registerinformation.
Du kan när som helst, utan särskild anledning,
avbryta din medverkan i studien. Om du vill avbryta
efter att ha skickat in dina svar kan du kontakta oss
och be att få dina uppgifter raderade. Mer
information om detta finns under avsnittet ”Hur
behandlas personuppgifterna?”

Hur skyddas dina svar?
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat
när undersökningens resultat redovisas.
Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska
förhållanden skyddas av sekretess hos SCB och alla
som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.
Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Samma
sekretesskydd gäller hos Umeå Universitet.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken. Därutöver finns även regler i lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till den lagen. Mer
information om hur SCB behandlar personuppgifter
hittar du på www.scb.se/personuppgifter.
Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så
kallat registerutdrag, av de personuppgifter som
behandlas av SCB i egenskap av
personuppgiftsansvarig. Mer information hittar du
på www.scb.se/registerutdrag.
Om du skulle anse att SCB har behandlat dina
personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s
dataskyddsförordning eller av något annat skäl anser
att uppgifter om dig inte längre ska finnas kvar i
underlaget för undersökningen har du under vissa
förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Du
har samma rättigheter gentemot Umeå universitet.
Nämn gärna numret längst upp på brevets framsida
om du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.

Har du frågor om personuppgifter?
Kontakta dataskyddsombuden:
SCB: 010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se,
701 89 Örebro
Umeå universitet: pulo@umu.se,
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Om du av något skäl inte kan eller vill kontakta
dataskyddsombuden ovan, har du också rätt att
kontakta Datainspektionen om behandlingen av dina
personeuppgifter:
datainspektionen@datainspektionen.se.

Upplever du obehag när du deltar?
Om du vill tala med en oberoende stödperson kan du
kontakta leg.psykolog Sofia Näckter:
+46 90 7866978.

