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Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – antal
legitimerade och arbetsmarknadsstatus
Referensår
legitimerade: 2006
arbetsmarknadsstatus: 2005
Produktkod: HS0203
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om
undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens
innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av
resultaten. Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man
direkt till aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
A.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Adress, kontaktperson m.m.
A.6

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3, Stockholm
Charlotta Hansell
075 – 247 34 26
charlotta.hansell@socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen
Samma som under A4

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99).
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

Regeringen har beslutat om sekretess för uppgifter tillhörande Socialstyrelsens
Nationella Planeringsstöd (NPS) som ansvarar för undersökningar om hälso- och
sjukvårdens och tandvårdens behov av vissa personalgrupper. Beslutet preciseras
i 3 § punkt 15 sekretessförordningen (1980:657).
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
A.8

Gallringsföreskrifter

Nej
A.9

EU-reglering

Nej
A.10

Syfte och historik

Ge en årlig redovisning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Detta görs
genom att redovisa antal legitimerade samt de legitimerades
arbetsmarknadsstatus och näringsgren.
Denna statistik publicerades första gången i nuvarande format år 2004. Statistik
över antal legitimerade har delvis publicerats i hälsostatistisk årsbok 1990 och
framåt. Statistik över personalens arbetsmarknadsstatus har delvis publicerats i
hälsosjukvårdsstatistisk årsbok 1987/88 och framåt.
A.11

Statistikanvändning

Statistiken används för planering, uppföljning och allmän beskrivning.
A.12

Uppläggning och genomförande

Socialstyrelsen registrerar samtliga utfärdade legitimationer och specialistbevis
och detta register utgör källa för redovisningen av dessa kompetensbevis.
Uppgifterna om legitimerade individer samkörs med olika register på SCB för
att beskriva de legitimerades arbetsmarknadsstatus.
A.13

Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering görs med samma definitioner som den
officiella statistiken. Liknade uppgifter med en specifik definition på hälso- och
sjukvård inom Sverige från projektet NPS på Socialstyrelsen lämnas dock till
NOMESCO, EUROSTAT och OECD. Den rapporteringen gäller dock enbart
vissa av de yrkesgrupper som ingår i den officiella statistiken.

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Diskussion pågår om att från och med år 2008 dela upp nuvarande rapport i två
rapporter, en med information om antal legitimerade och specialistkompetenta
och en med information om de legitimerades arbetsmarknadsstatus. Fördelen
med denna uppdelning skulle vara att statistiken om antal legitimerade och
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specialistkompetenta kan tidigareläggas med flera månader.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Den publicerade statistiken ger en nästintill heltäckande bild av antalet, i
Sverige, utfärdade legitimationer samt arbetsmarknadsstatus för de individer
som erhållit en eller flera legitimationer.
1.1.1
Objekt och population
Vid redovisningen av antalet legitimations- och specialistbevis utgörs
studieobjektet av beslut om legitimationer (specialistbevis). Populationen är
således samliga vid referenstidpunkten gällande beslut.
Vid redovisningen av arbetsmarknadsstatus är det den legitimerade individen
som utgör studieobjekt och populationen är samtliga legitimerade.
1.1.2
Variabler
Legitimation, kön, utbildningens geografiska ursprung (Sverige, EU/EES
+ Schweiz samt övriga världen), arbetsmarknadsstatus och näringsgren.
1.1.3
Statistiska mått
Antal och andel
1.1.4
Redovisningsgrupper
Antal legitimationer och specialistbevis per yrke, kön och år 2000-2005 samt
därav antal personer <65 år; legitimationer per kön och utbildning i Sverige,
EU/EES och övriga länder samt legitimationer efter arbetsmarknadsstatus och
näringsgren för dem som är sysselsatta.
1.1.5
Referenstider
Legitimerade: 31 december 2001-2006.
Arbetsmarknadsstatus: november 2000-2005.
1.2.

Fullständighet

Vid redovisningen av antal legitimerade och specialister är redovisningen så gott
som fullständig.
Vid redovisningen av arbetsmarknadsstatus ingår inte de legitimerade för vilka
Socialstyrelsen saknar uppgift om personnummer.
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Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt
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Osäkerheten i redovisningen av populationen legitimerade bedöms vara mycket
liten.
2.2

Osäkerhetskällor

Se 2.2.1 – 2.2.6
2.2.1
Urval
Totalundersökning
2.2.2
Ramtäckning
Ramtäckningen är i princip fullständig för redovisning av antalet legitimationer
och specialistbevis. Dock förutsätter redovisningen av arbetsmarknadsstatus
svenskt personnummer. Antalet individer som har en svensk legitimation men
som i Socialstyrelsens register saknar uppgift om svenskt personnummer
beräknas till cirka 5 000. Det är dock mycket troligt att en stor andel av dessa
individer inte arbetar i Sverige och därför inte heller omfattas av redovisningen
av arbetsmarknadsstatus.
2.2.3
Mätning
Registerdata används (se A12).
2.2.4
Svarsbortfall
Utfärdande och registrering av legitimationer sker samtidigt i rum och plats på
Socialstyrelsen. Legitimation krävs i regel för anställning. Ett eventuellt bortfall
av utfärdade legitimationer (och specialistbevis) måste anses vara obetydligt.
De legitimerade som Socialstyrelsen saknar uppgift om personnummer för ingår
inte i redovisningen av arbetsmarknadsstatus.
2.2.5
Bearbetning
Det kan förekomma felinmatningar i registret över legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonal. Eftersom registret används i kontrollsyfte upptäcks dock fel i
större utsträckning än i andra register vilket bidrar till att minimera mätfel.
Eventuella inmatningsfel kan även förekomma i ytterst lite omfattning i
registren från SCB samt i framtagandet av arbetsmarknadsstatistiken.
2.2.6
Modellantaganden
Vid redovisningen av antalet legitimationer görs inga antaganden. Vid
redovisningen av arbetsmarknadsstatus antas de individer som erhållit flera
legitimationer och/eller specialistbevis att arbeta inom senast erhållen
legitimation och/eller specialitet.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Ej aktuellt
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Tabellpublikationen utkommer årligen
3.2

Framställningstid

Cirka 8 månader för legitimationsstatistiken
Cirka 22 månader för arbetsmarknadsstatistiken
3.3

Punktlighet

Skall publiceras enligt plan.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Antalet legitimerade (specialister) kan jämföras med tidigare redovisningar i
olika sammanhang från Socialstyrelsen.
Redovisningen av arbetsmarknadsstatus gjordes första gången år 2004
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Statistiken kan jämföras med uppgifter från de nordiska länderna i den nordiska
hälsostatistiska årsbokserien NOMESCO. Jämförelse med utomnordiska länder
är mycket begränsad.
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Statistiken kan inte kombineras med andra statistiska publikationer.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Rapporten publiceras som en pdf-fil och tabellerna för sig som excel-fil på
Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se). Den kan laddas hem direkt
eller beställas.
5.2

Presentation

Presentationen består av 10 tabeller samt en inledande textavsnitt som innehåller
beskrivning av redovisade näringsgrenar, metodbeskrivning, tabellförteckning
samt engelsk översättning av termer och tabellrubriker.
5.3

Dokumentation

I rapporten finns dokumentation om datakällor, definition av hälso- och sjukvård
samt beskrivning av metod för bearbetning av statistiken.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Primärmaterial för legitimationer kan erhållas från Socialstyrelsen
5.5

Upplysningstjänster

Charlotta Hansell, produktansvarig, HS/A, Socialstyrelsen.
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Telefon: 075-247 34 26.
Hans Schwarz, tabeller om arbetsmarknadsstatus, HS/A, Socialstyrelsen.
Telefon: 075-247 35 78.
Sören Lindroth, tabeller om antal legitimerade, T/BPS, Socialstyrelsen. Telefon:
075-247 30 35.
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