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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Hälso- och sjukvård 

A.2 Statistikområde 

Hälso- och sjukvård 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

A.4 Ansvarig 

Myndighet/organisation:  Socialstyrelsen 
Adress:  106 30 Stockholm 
Kontaktperson: Klas Öberg 
Telefon:  08 – 555 533 91 
Telefax:  08 – 555 533 05 
E-post: klas.oberg@socialstyrelsen.se 

A.5 Producent 

Samma uppgifter som under A4  

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Nej 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Regeringen har beslutat om 
absolut sekretess för uppgifter tillhörande Socialstyrelsens Nationella 
Planeringsstöd (NPS) vilket ansvarar för personalens arbetsmarknadsstatistik. 
Beslutet preciseras i 3 § punkt 15 sekretessförordningen (1980:657). 
 
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 
hälso- sjukvårdsstatistisk 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. Uppgifter om detta 
samkörs med olika register på SCB för att beskriva populationens (=de 
legitimerades) arbetsmarknadsstatus. 

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Från och med publikationsår 2005 kommer den historiska utvecklingen av 
arbetsmarknadsstatus för de legitimerade att redovisas för referensåren 1999-
2003. 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
Totalundersökning 

1.1.1 Objekt och population 
Studieobjektet är legitimerade inom de 17 legitimationsyrkena inom hälso- och 
hälsovården.  
 
Populationen som används för att mäta objektet är också legitimerade inom de 
17 legitimationsyrkena inom hälso- och hälsovården. År 2003 bestod denna 
population av 271 000 utfärdade legitimationer i Sverige. Populationen och 
studieobjektet inkluderar endast personer med legitimation. För flertalet yrken 
förutsätter yrkesverksamhet att man innehar legitimation, men några undantag 
från denna huvudregel finns. För information om antal yrkesverksamma läkare 
som inte är legitimerade (t.ex. AT-läkare)  se Socialstyrelsen 2005 "Tillgång på: 
Barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister 2002". 

1.1.2 Variabler 
Legitimation, kön, utbildningens geografiska ursprung (Sverige, EU/EES (inkl. 
Schweiz) och tredje land), arbetsmarknadsstatus och näringsgren.  

1.1.3 Statistiska mått 
Antal och andel 

1.1.4 Redovisningsgrupper 
Antal legitimationer per yrke, kön och år 1999-2003 samt därav antal till 
personer <65 år; legitimationer per kön och utbildning i Sverige, EU/EES och 



3:e land samt legitimationer efter arbetsmarknadsstatus och näringsgren för dem 
som därav är sysselsatta. 
 

1.1.5 Referenstider 
Legitimerade: 31 december 1999-2003. 
Arbetsmarknadsstatus: november 2002. 

1.2 Fullständighet 
Då objektet och populationen är identiska är täckningen i statistiken fullständig 

2 Tillförlitlighet 

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

2.2 Osäkerhetskällor 
 

2.2.1 Urval 
Totalundersökning 

2.2.2 Ramtäckning 
Då objektet och populationen är identiska är täckningen i statistiken fullständig  

2.2.3 Mätning 
Det förekommer en del felinmatningar i registret över legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal. Eftersom registret används i kontrollsyfte upptäcks fel i 
större utsträckning än i andra register vilket bidrar till att minimera mätfel. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Utfärdande och registrering av legitimationer sker samtidigt i rum och plats på 
Socialstyrelsens enhet för behörighet och kompetens. Legitimation krävs för att 
anställning. Det ligger därför ett stort intresse för individer att få tillstånd 
rättningar i eventuellt bortfall i registret vilket bidrar till att hålla bortfall på ett 
minimum. 

2.2.5 Bearbetning 
Gäller ej 

2.2.6 Modellantaganden 

Gäller ej 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Redovisas i produktbeskrivningen under punkt 2.1. 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Årligen 

3.2 Framställningstid 
Cirka 11 månader för legitimationsstatistiken 
Cirka 24 månader för arbetsmarknadsstatistiken 



3.3 Punktlighet  
Enligt plan 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
Produkten som planeras 2005 kommer att vara jämförbar med produkten som 
publicerades 2004. Den personalstatistik som nämns i punkt A.13 är också 
någorlunda jämförbar med statistiken i denna rapport. 

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 
Socialstyrelsen är helt ansvarig för både produktion och spridning av uppgifterna 
i registret över hälso- och sjukvårdspersonal. Denna statistik är unik och 
publiceras inte på annat håll. 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 
SOS-publicering: Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – antal legitimerade 
(2003) och arbetsmarknadsstatus (2002). Rapporten kan laddas ned från 
webbsidan http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8621/2004-46-2.htm. 
Från samma webbsidan kan rapporten beställas från webbutiken. Rapporten kan 
även beställas från Socialstyrelsens kundtjänst socialstyrelsen@strd.se, fax 08-
779 96 67. 

5.2 Presentation 
Presentationen består av 14 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 
 

5.5 Upplysningstjänster 
Klas Öberg, produktansvarig, HS/UU, Socialstyrelsen. Telefon: 08-555 533 91. 
Hans Schwarz, tabbeler om arbetsmarknadsstatus, HS/UU, Socialstyrelsen. 
Telefon: 08-555 535 78. 
Sören Lindroth, tabeller om antal legitimerade, HS/BK, Socialstyrelsen. 
Telefon: 08-555 530 35. 
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