
 

Till rektor och ansvarig kontaktperson 
 
Hej! 
 
Under mars 2015 genomförs undersökningen Liv och Hälsa ung (LHU-15) i länets samtliga skolor. 
Undersökningen genomförs för 6:e gången, där ägande och genomförande numer sker i samverkan 
med länets kommuner. Syftet med undersökningen är att kartlägga ungdomars hälsa, 
skolförhållanden, fritidsvanor samt levnadsvanor i årskurs 7 och 9 och åk 2 i gymnasiet. Resultatet av 
undersökningen återkopplas till varje enskild skola, men utgör också ett viktigt underlag för beslut 
och prioriteringar både lokalt och regionalt. Uppsala universitet har också forskning kopplat till 
undersökningen. 
 
Information om undersökingen: 
• Undersökningen genomförs  veckorna 10-12.  
• Enkäten besvaras elektroniskt  på nätet, så eleverna behöver tillgång till dator 
• För att garantera sekretess ska genomförandet ske under provliknande former  
 

Information om inloggningsuppgifter och övriga instruktioner skickas i god tid före 
undersökningens genomförande till den kontaktperson som skolan har utsett. 

 
Förankring:  
Regionförbundet har via nätverk informerat samtliga skolchefer och kommunchefer. Personlig 
kontakt har tagits med respektive skola under perioden oktober-14 till januari-15. Det är av vikt att ni 
som rektor också informerar alla berörda lärare och elevhälsa. Rektor för grundskolan behöver också 
informera föräldrar i de berörda årskurserna om undersökningen, exempelvis via föräldrabrev, 
intranät eller skolans hemsida. Eleverna har möjligheten att välja att inte delta i undersökningen.  
 
Återkoppling av resultat:  
När undersökningen är genomförd och resultaten sammanställda kommer dessa skickas ut till 
respektive skola. Resultaten kommer presenteras i  trender över år i de fall det är möjligt. I resultatet 
uppges också hur er skola svarat i relation till den övriga kommunen och länet. Vi vill poängtera att 
skolor inte kommer jämföras och resultat för enskilda klasser kommer inte att kunna presenteras. Är 
ni intresserade av mer resultat, hjälp med analys, tolkning av resultat, presentationer,  bearbetning 
eller särskilda urval och korstabuleringar, så finns en eller flera tjänstemän inom kommunen till hjälp. 
Ett särskilt statistikprogram finns koppat till undersökningen som kommunen har tillgång till 
eftersom respektive kommun äger sin egen data. Det går också bra att vända er till kontaktpersoner 
för undersökningen på regionförbundet eller landsinget.  
 
Frågor om undersökningen:  
Carin Östling – folkhälsostrateg Regionförbundet Uppsala län 
E-post: carin.ostling@regionuppsala.se 
Tel: 018-18 21 64 
 
Frågor om genomförande av undersökningen: 
Henrik Andréasson – utredare Landstinget i Uppsala län  
E-post: henrik.andreasson@lul.se 
 Tel: 018-611 61 82 
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