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Nå gjennomfører vi en stor folkehelse-
undersøkelse i Aust-Agder. Undersøkelsen er 
en oppfølging av folkehelseloven. Du er en av 
6 000 personer som er tilfeldig trukket ut til å 
være med i undersøkelsen. Vi håper du kan sette 
av noen få minutter som et bidrag til folkehelse-
arbeidet.

Undersøkelsen handler om dine levekår, din trivsel og helse. 
Svarene vil gi fylkeskommunen og din hjemkommune grunnlag for 
å ta beslutninger som fremmer gode levekår og trivsel. 

Hvordan delta: Du kan returnere vedlagte spørreskjema eller benytte web-skjemaet 
(se følgebrev). Vi vil oppfordre deg til å svare snarest mulig og helst innen to uker. De 
som ikke svarer i løpet av denne tiden, vil bli forsøkt kontaktet på telefon. 

Denne folkehelseundersøkelsen er den første i sitt slag i Norge, og det er kun  personer 
i Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder som deltar. Informasjonen som blir gitt i under- 
søkelsen kobles til enkelte registerdata som inntekt, trygd, utdanning og opplysninger 
om  husholdningen. Når svarene knyttes til slike sosioøkonomiske forhold, vil det 
kunne gi resultater med meget god pålitelighet.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunene, Folkehelseinstituttet og 
TNS Gallup. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk eller 
forskning fra undersøkelsen.

Ditt svar har betydning for fremtidens levekår og trivsel – takk for at du bidrar!
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Eksempler på folkehelsetiltak:
✔ Tilrettelegging av stier og turveier gjør det enklere for alle å være
 fysisk aktive
✔ Flere sosiale møteplasser og god tilgjengelighet legger til rette for et 
 inkluderende samfunn
✔ Holdningsskapende arbeid fremmer gode levevaner
✔ Tiltak for å forebygge skader og ulykker

Har du spørsmål om folkehelsearbeidet i fylket ditt, kan du kontakte: 

Aust-Agder fylkeskommune v/ Nils André Gundersen
E-post: Nils.Andre.Gundersen@austagderfk.no   •   Telefon: 37 01 74 90 (sentralbord)


