
Folkehelse og levekårsundersøkelse i 
Oppland 2018 

INVITASJON TIL LOKALE LAG OG FORENINGER 

Oppland fylkeskommune skal i 2018 gjøre en ny undersøkelse av folkehelse og levekår i Oppland. Forrige ble 

utført i 2014. Spørreundersøkelsen fra 2014 gir et godt bilde på hvilke faktorer som påvirker folkehelse og 

levekår for innbyggerne i Oppland. Det er på tide med oppdatert kunnskap. Lokal lag og foreninger i 

kommunene som deltar inviteres til å dele ut og hente inn skjema mot at laget/foreningen mottar 15 kr fra 

fylkeskommunen pr utdelt/innsamlet skjema. I Sør-Aurdal vil det bli trukket ut 900 personer som det er 

ønskelig svarer på undersøkelsen, jevnt representert fra de ulike delene av Sør-Aurdal. Østlandsforskning 

utformer og står bak undersøkelsen på vegne av Oppland fylkeskommune. I 2018 blir det trukket ut til 

sammen 25 000 personer i Oppland fylke som vil få utdelt spørreskjema. Svarene forventes også denne 

gangen å gi verdifull informasjon om påvirkningsfaktorene til folkehelse og levekår i Oppland samlet og i 

hver kommune. 

For mer informasjon se:  

https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/nyheter-plan-og-miljo/oppdatering-pa-

folkehelsa.86660.aspx 

Lag og foreninger i Sør-Aurdal inviteres altså herved til å bidra til at flest mulig av de 900 personene som skal 

spørres i Sør-Aurdal svarer. Undersøkelsen er ment å utføres på følgende måte: 

Frivillige lag og foreninger representert av voksne personer over 18 år, deler ut konvolutter med 

spørreskjema på døra til de personene som trekkes ut til å svare, og henter inn igjen en uke senere. 

Laget/foreningen sin kontaktperson leverer samlet alle besvarte skjemaer i sine konvolutter til 

folkehelsekoordinator, som videresender besvarelse til Østlandsforskning. Det blir betalt 15 kr pr skjema 

som blir delt ut/ hentet inn til det aktuelle lag/ forening. I tillegg vil det være en egen pengepremie til lag og 

foreninger i kommunen med høyest svarprosent i Oppland. I fjor vant Etnedal med en svarprosent på 64 %. 

Spørreskjemaene skal deles ut i uke 36/37 og hentes inn i uke 38/39 2018. 

Dersom ditt lag eller forening ønsker å være med, ta kontakt med kommunens folkehelsekoordinator Mirian 

Øyhus Mikkelsgård pr e-post eller telefon (se under). Innen: mandag 13. august kl 12:00. 

Videre detaljer rundt organisering og praktisk gjennomføring blir avtalt med det enkelte lag/forening. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Mirian Øyhus Mikkelsgård 

Tlf.: 976 64 150  e-post: mirian.oyhus.mikkelsgard@sor-aurdal.kommune.no 
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