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Klicka här 

för att ta del av 

SIPkollens 

statistik! 

https://sipkollen.se/sv/stats
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Börja med att välja det område du vill se: hela Sverige, en region eller en 

kommun. 

 

 

 

Välj sedan om du vill jämföra med hela Sverige, en region eller en kommun. 
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Välj om du vill filtrera data efter ålder eller kön. Du kan välja flera filter 

samtidigt. 

 

Välj tidsintervall. 
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De två diagrammen visar individernas upplevelser av första SIP och 

uppföljande SIP. Tabellerna under diagrammen visar samma data. Talet vid 

den blå punkten i tabellen visar medelvärdet för varje fråga. Det gröna (eller 

röda) talet i den högra tabellen för uppföljande SIP visar om det skett en 

förbättring eller försämring. Om du vill se frågorna som individerna besvarar, 

välj ”Testa frågorna” på SIPkollens startsida.  
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Längst ner på resultatsidan finns en topplista som visar de kommuner och 

landsting/regioner som genomfört flest enkäter på SIPkollen per 100.000 

invånare. Topplistan uppdateras utifrån vilket intervall och vilka filter man valt. 

 

 

 

Under fliken ”Översikt” kan man se antalet besvarade enkäter. Diagrammet 

visar antalet per månad inom valt intervall och filter. Staplarna är uppdelade 

på enkäter som genomförts efter första möte och enkäter som är ifyllda efter 

uppföljande möte. Du ser även antal utförda enkäter under vald period, och 

antal under den senaste månaden. 
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Du kan visa en stapels exakta tal genom att hålla muspekaren över en stapel. 

 

 

 

 

På samma sida ser du ett linjediagram som visar antalet utförda enkäter per 

100 000 invånare. 

 

 

Du kan visa det exakta talet vid en given punkt genom att hålla muspekaren 

över. 
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På sidan ser du återigen topplistan över kommuner och landsting/regioner 

med flest genomförda enkäter per 100.000 invånare. 

 

 

Mer information om SIP hittar du på uppdragpsykiskhalsa.se/sip/ 

Lycka till! 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

