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I denna beskrivning redovisas först allmänna 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 Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Ämnesområde:

Hälso- och sjukvård

A.2 Statistikområde
Statistikområde:

Hälso- och sjukvård

A.3 SOS-klassificering
Tillhör (SOS)
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:

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3
Hans Schwarz
075-247 35 78
hans.schwarz@socialstyrelsen.se

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

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3
Birgitta Ollars
075-247 38 29
hosp@socialstyrelsen.se

A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99).

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
För uppgifterna i statistiken gäller förordningen (2006:196) om register över
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personuppgiftslagen (1998:204)
samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

A.8 Gallringsföreskrifter
Gallringsföreskrifter finns i personuppgiftslagen (1998:204) och i arkivlagen
(1990:782) samt riksarkivets föreskrifter.
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A.9 EU-reglering
EU-reglering saknas på området.

A.10 Syfte och historik
Syftet med denna rapport är att ge en årlig redovisning av antalet legitimerade
hälso- och sjukvårdspersonal samt antalet innehavare av specialistbevis.
Statistiken ger underlag för bland annat utbildningsdimensionering, kompetensförsörjning och som allmän samhällsinformation.
Denna statistik publiceras från och med 2004. Delar av denna statistik har
sedan 1990 publicerats i Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, vilken från och
med 1995 publicerades av Socialstyrelsen (tidigare av Statistiska centralbyrån).

A.11 Statistikanvändning
Statistiken syftar till att allmänhet och samhällsaktörer är välinformerade om
förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och omsorg, så att en saklig
debatt kan föras och välunderbyggda beslut fattas.

A.12 Uppläggning och genomförande
Socialstyrelsen registrerar samtliga utfärdade legitimationer och specialistbevis
i registret över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) vilket utgör källa för
redovisningen av dessa kompetensbevis.

A.13 Internationell rapportering
Ingen internationell rapportering förekommer.

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga förändringar planeras.

B Kvalitetsdeklaration
B.0 Inledning
Kvaliteten i insamlingen av data är mycket god eftersom registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) har skapas med syfte att kontrollera att hälso- och sjukvårdspersonal är legitimerad.

B.1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Den publicerade statistiken ger en nästintill heltäckande bild av antalet, i
Sverige, utfärdade legitimationer för de individer som erhållit en eller flera
legitimationer.

1.1.1

Objekt och population

Vid redovisningen av antalet legitimationer och specialistbevis utgörs studieobjektet av beslut om legitimationer och specialistbevis. Populationen är således
samtliga vid referenstidpunkten gällande beslut.

1.1.2 Variabler
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Legitimation, läkar- och tandläkarspecialistbevis, kön, personer under 65 år och
utbildningens geografiska ursprung (Sverige, EU/EES28+Schweiz, de fem vanligaste
länderna inom EU/EES28 samt tredje land).

1.1.3 Statistiska mått
Antal.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Antal legitimationer och specialistbevis per yrke, kön och år 2011–2015 samt
därav antal personer <65 år och därav specialister med enbart ett specialistbevis; legitimationer per kön och utbildning i Sverige, EU28/EES+Schweiz och
övriga länder.

1.1.5 Referenstider
Tabell 1 och 3 avser 31 december 2011–2015.
Tabell 2 och 4 avser kalenderåret 2015.

1.2. Fullständighet
Vid redovisningen av antal legitimerade och specialister är redovisningen så
gott som fullständig.

B.2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Osäkerheten i redovisningen av populationen legitimerade bedöms vara mycket
liten.

2.2 Osäkerhetskällor
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.
Undertäckning förekommer då det händer ibland att personal med giltig
utbildning arbetar utan legitimation. Eftersom detta är straffbart för både
arbetsgivaren och personerna som arbetar inom skyddade yrken är det dock
sällsynt.
Det saknas personnummer för knappt 13 000 legitimerade personer. Detta
leder till viss risk för dubbletter för personer med samma namn och födelsedatum.

2.2.1 Urval
Totalundersökning.
2.2.2 Ramtäckning
Ramtäckningen är i princip fullständig.

2.2.3 Mätning
Mätning sker kontinuerligt i takt med att nya individer söker legitimation och specialistbevis.
2.2.4 Svarsbortfall
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Förekommer inte.
2.2.5 Bearbetning
I statistiken exkluderas personer som har deslegitimerats eller avlidit.

2.2.6 Modellantaganden
Inga antaganden görs.

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Ej aktuellt.

B.3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Den officiella statistiken publiceras årligen en gång per år.

3.2 Framställningstid
Fem månader.
3.3 Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan.

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Antalet legitimerade och specialiserade kan jämföras med tidigare redovisningar från Socialstyrelsen.

4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Antalet för olika legitimerade yrken kan jämföras med varandra.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Socialstyrelsen är ensam källa för statistiken i Sverige. Den svenska
statistiken kan inte jämföras direkt med uppgifter från övriga länder
inom till exempel EU, OECD och Norden eftersom svenska legitimationer beviljas på livstid utan villkor. Legitimerade personer i andra
länder har på grund av olika mekanismer, som till exempel avgifter och
krav på vidareutbildning, vanligtvis inte kvar sin legitimation efter
pension.

B.5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiken publiceras på Socialstyrelsens webbplats (www.socialstyrelsen.se).

5.2 Presentation
Rapporten består av tabeller i Excel samt ett faktablad med sammanfattande
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resultatbeskrivning.

5.3 Dokumentation
I Excel-filen finns dokumentation om datakällan och beskrivning av metod för
bearbetning av statistiken.

5.4 Tillgång till primärmaterial
Primärmaterial för legitimationer kan erhållas från via specialbeställningar från
registret över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) är tillgång till registerdata
ev. erhålls efter särskild prövning hos Socialstyrelsen.

5.5 Upplysningstjänster
HOSP-registret: Birgitta Ollars, Socialstyrelsen. Telefon 075-247 38 29
Statistik: Hans Schwarz, Socialstyrelsen. Telefon: 075-247 35 78
Lukas Ryan, Socialstyrelsen. Telefon: 075-247 34 50
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