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Ungdomsenkäten Om mig
En enkät om hälsa till elever i Östergötland
Frågorna i ungdomsenkäten Om mig har tagits fram tillsammans med ungdomar i
Östergötland. Resultatet från enkäten kommer att visa hur eleverna mår på din skola, vad
som är bra och vad som kan bli bättre. Det finns också möjlighet att jämföra hur elever mår
på andra skolor eller kommuner i Östergötland.
Vi hoppas att du ska känna att enkäten handlar om ditt liv. Du bestämmer själv om du vill
svara och om du känner dig osäker kan du gå in och titta på frågorna innan du bestämmer
dig. Du kan alltid hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på.
Det finns inget som kopplar ihop dina svar med just dig (sekretess) eftersom alla elever får en
slumpmässig login-kod. Om du tar en paus eller blir avbruten i enkäten så kan du logga in
igen med samma kod och fortsätta där du slutade. När enkäten är inskickad så blir din kod
låst och kan inte användas igen.
Vill du veta mer om enkäten eller komma i kontakt med ansvariga för enkäten inom Region
Östergötland och din kommun, gå in på:
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat

Att svara på enkäten betyder att dina svar kommer används i resultatsammanställningar för skolor,
kommuner och för hela Östergötland. Den lagliga grunden till att dina personuppgifter samlas in är att
det finns ett viktigt allmänt intresse att få information om vad som kan förbättras inom verksamheter
som arbetar med barn och unga. Region Östergötland och kommunerna har gemensamt ansvar för att
skydda dina svar enligt Dataskyddsförordningens regler. Dina svar sparas i en databas så länge det
behövs i arbetet för ungdomar i Östergötlands län. Mer information och kontaktuppgifter till Region
Östergötlands dataskyddsombud hittar du i Brev till elever- information enligt dataskyddsförordningen,
som ska ha delats ut på skolan men som också finns på ungdomsenkätens hemsida.

