Ringe, den 3. april 2017

Pressemeddelelse

Har du svaret på: ’Hvordan har du det?’
2.500 borgere fra Faaborg-Midtfyn er udvalgt til at deltage i den landsdækkende trivsels- og
sundhedsundersøgelse: ’Hvordan har du det?’, og over halvdelen har allerede svaret. Nu
opfordrer borgmester Christian Thygesen de resterende borgere til også at svare.
Med 1.500 besvarelser ud af 2.500 udsendte spørgeskemaer og dermed en svarprocent på 57%
har Faaborg Midtfyn den højeste svarprocent i Region Syddanmark. Det er borgmester Christian
Thygesen tilfreds med, men han opfordrer nu de sidste 1.000 borgere til at gøre kunsten efter:
”Over halvdelen af de udvalgte har allerede besvaret spørgeskemaet, og det er vi meget glade for.
Men vi ser gerne, at de resterende udvalgte borgere også deltager. Både for at undersøgelsen
bliver mere valid, men også for at vi fremover kan sætte bedre ind med forebyggelse og
behandling de rigtige steder.”
Den seneste undersøgelse fra 2013 viste bl.a. følgende om borgerne i kommunen:


3 ud af 4 rygere ville gerne kvitte cigaretterne



Hver 4. borger havde udfordringer med stress – især unge



Hver 5. borger var fysisk inaktive



Hver 6. borger havde et usundt kostmønster.

I den igangværende undersøgelse for 2017 bliver de udvalgte borgere igen spurgt ind til deres
sundhed, trivsel og evt. sygdomme, men i år indgår der en række nye spørgsmål og svarkategorier
angående bl.a. ensomhed, e-cigaretter og sociale medier.
På landsplan er 300.000 danskere over 16 år udvalgt til at svare på undersøgelsen, der blev sendt
ud i starten af februar. Heraf bor 57.000 i Region Syddanmark.
Præmier på højkant
Alle syddanskere, der besvarer spørgeskemaet, deltager i en lodtrækning om forskellige præmier.
Det drejer sig blandt andet om pengepræmier på op til 6.000 kroner, to iPad Mini, to iPhone 7 og
40 x 2 biografbilletter.
For yderligere kommentarer omkring brug af undersøgelsens resultater, kan følgende
personer kontaktes:
Christian Thygesen, borgmester
Telefon: 72 53 10 01
Herdis Hanghøi, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget
Telefon: 72 53 16 81

For yderligere information om den faglige baggrund for undersøgelsen kan følgende
personer kontaktes:
Ulrik Skyum Christensen, chef for Det Mobile Sundhedscenter
Telefon: 72 53 60 87
Louise Thule Christensen, koncerndirektør
Telefon: 72 53 10 16
Fakta om undersøgelsen:
Det er de fem regioner, der sammen med Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed,
Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.
Læs mere om undersøgelsen på www.rsyd.dk/hvordanhardudet

