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Socialstyrelsens registerservice 

• En servicefunktion som tar emot och expedierar 

databeställningar från forskare, kvalitetsregister, 

kommuner, företag och allmänhet

• Informerar och föreläser om Socialstyrelsens 

register och vår verksamhet

• 20+ personer som hjälper till att handlägga de 

ungefär 1 000 beställningar vi får in per år



Ny information varje vecka i vår 

Linkedin-kanal
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För att först få höra om nyheter i framtiden:

Följ oss på Linkedin

www.linkedin.se/showcase/registerservice



Dataregister vid Socialstyrelsen

Hälsodataregister

– Patientregistret 

– Läkemedelsregistret

– Medicinska födelseregistret

– Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård 

– Tandhälsoregistret 

– Cancerregistret

Socialtjänstregister

– Ekonomiskt bistånd 

– Insatser enligt LSS 

– Insatser för barn och unga 

– Socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning 

– Tvångsvård av vuxna missbrukare

Dödsorsaksregistret
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Statistik över efterfrågan



Socialtjänstinsatser till äldre och 

personer med funktionsnedsättning



Vem inkluderas i registret? 

Den som har 

biståndsbeslut om

• Kortidsvistelse

• Demensboende

• Ålderdomshem

• Servicehus

• HVB-hem, Härbärgen

• Annat särskilt boende för vissa 

psykiatriska diagnoser

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



Vem inkluderas i registret? 

Den hemmaboende 

med biståndsbeslut om

• Hemtjänst

• Trygghetslarm

• Dagverksamhet för äldre 

• Dagverksamhet för unga 

med funktionshinder

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



Periodisk täckning

2007 20132009 2018

Alla fattade beslut Endast verkställda beslut



Hur skapas registret?

Socialnämnden i alla 

kommuner skickar 

uppgifter den 15:e i varje 

månad till Socialstyrelsen

Kommunerna är skyldiga att lämna uppgifter till registret enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om 

socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om 

insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning 

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



• Hemtjänsttimmar beviljat

- varav för personlig omvårdnad

- varav för service

- varav för ledsagning

• Matdistribution

• Avlösning av anhörigvårdare

• Anhörigbidrag

• Trygghetslarm

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



• Boendeform 

- ordinärt boende (hemma)

- särskilt boende (äldreboende, demensboende,  

servicehus mm)

• Enpersonhushåll

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



Hur är detta register relevant för 

epidemiologisk forskning?

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning
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• Forskning på faktorer som påverkar tillgång till eller behov 

av särskilda boendeformer eller insatser

• Stratifiera statistik på olika boendeformer, exempelvis för 

Läkemedelsregistrets data 

• Omsorgsbehovet mätt i ex. hemtjänsttimmar eller 

boendeform som indikatorvariabel för allmänt hälsotillstånd 

i den åldrande befolkningen 

(jfr justering för Charlson Comorbidity Index)
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Bland personer 80 år och äldre bor 13% på 

särskilt boende.  

Hur många av dessa finns i din studiepopulation?

Bland de med hemtjänst i ordinärt boende har 

12% mer än 80 timmar hemtjänst per månad. 

Hur ser hemtjänstanvändningen ut i den population du 

studerar? 

Hur samverkar det med de traditionellt studerade faktorerna?

Hur är detta register relevant för 

epidemiologisk forskning?

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



15

Vad för information finns i registret?

Boendeform 
Andel av 65+ boende permanent i särskilt boende
Fördelat på kön

8%

6%

4%

2%

2014 2016 20172015

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning
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Vad för information finns i registret?

Andel 65+ med hemtjänst i ordinärt boende 

Fördelat på kön och år

2014      2015          2016       2017

M K     M     K      M     K     M     K

14%

8%

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



Registret i publicerad forskning

Wastesson et al.

“Drug use in centenarians 

compared with nonagenarians 

and octogenarians in Sweden”

Publicerad i Age and Aging, 2012. 

https://doi.org/10.1093/ageing/afr144

“Living situation was 

defined as community-

dwelling (own home) or 

institution (e.g. nursing 

home, sheltered 

accommodation).”

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning

https://doi.org/10.1093/ageing/afr144


Registret i publicerad forskning

• Definierade

studiepopulationen från

Läkemedelsregistret

• Hämtade information om 

boendeform från SOL-

registret

• Tog hänsyn till boendeform

(“Living situation”) i sin 

statistiska analys

“Living situation was 

defined as community-

dwelling (own home) or 

institution (e.g. nursing 

home, sheltered 

accommodation).”

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning



EKB – Registret över ekonomiskt 

bistånd*

*tidigare benämnt ’Socialbidrag’



Registret över ekonomiskt bistånd
20

EKB har snart 30 års uppföljning



Registret över ekonomiskt bistånd

Hur skapas registret?

Socialnämnden i alla 

kommuner skickar 

uppgifter till Socialstyrelsen

Uppgifter samlas också in 

från Arbetsförmedlingen, 

SCB och Migrationsverket

Kommunerna är skyldiga att lämna uppgifter till registret enligt 

Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2015:30) om 

socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
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EKB innehåller information på 

individ och hushållsnivå



Variabler i urval

Registret över ekonomiskt bistånd 23

• Beviljat biståndsbelopp (per år, månadsdata från 2012)

• Ålder 
För varje biståndshushåll anges en vuxen person (man eller kvinna) 18 år 

eller äldre som s.k. sökande (registerledare).

• Antal personer i hushåll

• Barn 
Antal barn under 18 år i hushållet. Finns även ytterligare variabler så uttag 

av antalet barn i resp. ålder kan göras. 



Variabler i urval

Registret över ekonomiskt bistånd 24

• Hushållstyp 
1 = enbart barn under 18 år.

3 = ensamstående man utan barn. 

4 = ensamstående man med barn. 

5 = ensamstående kvinna utan barn. 

6 = ensamstående kvinna med barn. 

7 = sammanboende par utan barn. 

8 = sammanboende par med barn. 

9 = okänd hushållstyp.

• Flykting
Man räknas som flykting tre kalenderår efter det år man fått 

uppehållstillstånd



Variabler för vissa år
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• Arbetslöst hushåll (1998–2011)
Arbetslöshet någon gång under året utan ersättning. 

0 = varken sökande eller eventuell medsökande är arbetslösa utan 

ersättning.

1 = någon av sökande eller eventuell medsökande är arbetslös utan 

ersättning. 

2 = både sökande och medsökande är arbetslösa utan ersättning. 

• Försörjningshinder (2010 - framåt)
Avser uppgifter gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för 

livsföringen i övrigt (ex hälso- och sjukvård, tandvård, elskulder, 

hyresskulder, övriga skulder, annat). Redovisas per månad och totalt för 

hela året.

• Introduktionsersättning (1994-2011)
Introduktionsersättning för flyktingar, uppgifter avser månad och totalt för 

hela året. 



Registrets potential för forskning

Registret över ekonomiskt bistånd 26

• Ekonomiskt bistånd en faktor för att klassificera 

socioekonomiska förhållanden

• Socialstyrelsen har denna unika information 

Vi ger ut information till andra myndigheter för att de skall skapa statistik, 

men för forskning måste man söka data från Socialstyrelsen 



Tandhälsoregistret



Registrets användning i 

forskning

Tandhälsoregistret 28

• Tandhälsa en faktor som samvarierar med 

socioekonomiska förhållanden

• Tandhälsa associerat till ett flertal hälsoutfall; 

hjärta-kärl samt viss cancer. 

• I dagsläget 10 års uppföljning 

(jfr läkemedelsregistret som har 13 år)



Tandhälsoregistret innehåller 

uppgifter om:

Tandhälsoregistret 29

• Patienten: kön, ålder, folkbokföringsort, födelseland, 

civilstånd.

• Vårdgivare: vårdgivarkategori.

• Odontologisk data: diagnoser/tillstånd, åtgärd, 

tandnummer, tandposition, antal kvarvarande tänker, antal 

intakta tänder.



Vad för tandvård registreras i 

registret?

Tandhälsoregistret 30

Statligt tandvårdsstöd
Landstingsfinansierat 

tandvårdsstöd

Allmänt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag

Högkostnadsskydd

Kosmetisk tandvård

Tandvård under tiden 0-22 år

Personer som har extra

behov av tandvård som

del av sjukdomsbehandling

Oralkirurgi utförd på sjukhus

Asylsökande, papperslösa

Nödvändig tandvård 

för vissa kroniska tillstånd



Hur skapas registret?

Tandhälsoregistret 31



Registret kan användas för att 

besvara:

Tandhälsoregistret 32

Vilka samband finns det mellan oral hälsa och sjukdomar 

som diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar? 

Hur påverkar läkemedel eller muntorrhet karies? 

Finns det regionala, socioekonomiska och demografiska 

skillnader? 

Hur utvecklas tandvården med tiden?



Tandhälsoregistret 33

Antal intakta tänder kvar
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Tandhälsoregistret 35

Andel som besökt tandläkaren 

fördelat på utbildningsnivå
Samkörning av tandhälsoregistret och SCB’s utbildningsregister
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Registret över insatser inom den 

kommunala hälso- och sjukvården



Registret över insatser inom den 

kommunala hälso- och sjukvården

Registret över insatser inom den kommunala hälso- och 

sjukvården
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• Uppgifter sedan 2007

• Registeruppgifter om personer som fått någon insats i 

kommunal hälso- och sjukvård 

• Endast uppgifter om ifall en person fått insatser för en viss 

månad, ej information om vilken åtgärd.



Vilken vård inkluderas i registret?

Registret över insatser inom den kommunala hälso- och 

sjukvården
38

Från 2007 finns uppgifter om kommunal hälso- och sjukvård i 

särskild boende samt inom dagverksamhet

Gradvis har hemsjukvården övergått från landsting till 

kommun -> hemsjukvården ingår också i registret

För år 2016 var det endast Stockholms län (minus Norrtälje) 

som ej kommunaliserat hemsjukvården



Uppgifter om insatser inom den 

kommunala hälso- och sjukvården idag 

och i framtiden

Registret över insatser inom den kommunala hälso- och 

sjukvården
39

Alla patienter som fått kommunal hälso- och sjukvård (2007-2018)
- Personnummer

- År och månad då patienten fått vård

Alla patienter som fått åtgärder utförda av legitimerad 

personal i kommunal regi (2019-framåt)

- Personnummer

- Åtgärdskod

- Åtgärdsdatum

- Kod för yrkesbeteckning 1-5



Från Januari 2019 kommer även 

vårdåtgärder rapporteras till HSL-registret

Registret över insatser inom den kommunala hälso- och 

sjukvården
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I HSL-registret ingår oftast vårdåtgärder utförda av 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. 

2015 testade Socialstyrelsen i fem kommuner vilka KVÅ-

koder som var vanligast inom kommunal hälso- och sjukvård

- Läkemedelsförskrivning, utdelning av dosett, administrering

- Hjälpmedelsförskrivning

- Sårvård, hudbedömning

- Bedömning av hjälpmedelsbehov

- Smärtbedömning



Tack för att ni har lyssnat

Ni hittar mer information om dessa register >>>

Registrens egna hemsidor:

https://www.socialstyrelsen.se/register/

Fråga oss: Registerservice funktionsbrevlåda:

registerservice@socialstyrelsen.se
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EXTRA MATERIAL
1. Tips om att beställa data

2. Nyheter hos Registerservice

3. HSL-registret



Ansökan om registeruppgifter för 

forskning
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Ansökan
Beställnings-

blankett

Variabel-
väljare

Ansökan 
till EPN

Beslut från 
EPN

Forsknings-
plan

Information och stöd finns på Socialstyrelsen webbplats



Handläggningsprocessen

Ansökan 
kommer in

Fördelning till 
handläggare

Kontakter med 
forskare och 

registerhållare

Sekretess-
prövning

Beslut och 
sekretess-

information

Datakörning 
och 

dataleverans



Socialstyrelsens interaktiva variabelväljare (SIV)

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/variabelvaljare.xls




Att beställa data från flera 

registerhållare

47

• En ansökan per registerhållare (tex SCB, 
kvalitetsregister)

• Alla sekretessprövar

• Registerhållarna pratar med varandra om:

– Nycklar

– Populationer

– Var man ligger i handläggningsprocessen

– Registeruppgifter

– Avslagsbeslut

– Teknik, Juridik, Hur-gör-ni, etc



• Läs på registerforskning.se

• Läs instruktionerna och följ dem

• Kontrollera att allt är etikprövat

• Beställ bara det som behövs

• Fråga personuppgiftsombudet eller jurist

• Variabellistor kräver omtanke

• Be någon annan läsa din beställning

Tips inför en beställning



NYHETER hos Registerservice
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 E-Tjänst vid årsskiftet (!) 

 Ny Webb för hela SoS kommer 2019 (!)

 I samarbete med VR läggs registerdokumentation upp 

i RUT (Gå med på Registerforskning.se)

 Vi finns på LINKEDIN, följ oss där för uppdateringar och 

nyheter
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Sluten

vård

Öppen 
specialistvård

Landstingsnivå

Kommunal nivå (Socialtjänsten, 

kommunfinansierad primärvård)

Patientregistret

SOL, HSL

Cancerregistret

Dödsorsaksregistret 

Kvalitetsregister

Ekonomiskt 

Bistånd (EKB)

Tandhälsoregistret



EKB – Ekonomiskt Bistånd*

*tidigare benämnt ’Socialbidrag’
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Cancerregistret1958

1964

1987

1997

2001

2005

PAR slutenvård vissa regioner

PAR slutenvård riksräckande

PAR Dagkirurgi

PAR öppenvård

LMED

MFR, PAR psykiatrisk slutenvård1973

Dödsorsaksregistret1961*

* = Historiska dödsorsaksregistret finns för 1952-1960

2004

2007

LSS

HSL, SOL

THR2008

EKB årsdata1990

1960 Insatser för Barn och Unga

EKB månad2012



Registrets uppbyggnad
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Två datafiler 

Hushållsfilen
-All information om beviljat bistånd 

Individfilen
-Kopplar individer (De över 18 år) till hushållen



Registrets uppbyggnad
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Hushållsfilen
En rad = ett hushåll

Individfilen
En rad = en individ



Variabler i individfilen
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• Hushållsstatus 
Hushållsmedlemmarnas relation till registerledaren (sökande). 

1 = registerledare (sökande).

2 = medsökande (maka/make/sambo/registrerad partner).

3 = övrig.

• Flykting 
Från och med 1990. 

0 = ej flykting.

1 = flykting.

• Invandringsår 
Från och med 1998. År då uppehållstillstånd beviljas. Vid flera 

invandringsår räknas det senaste. 

• Försörjningshinder
Från och med 2010. Anledning till att vuxna sökande och ev medsökande 

får ekonomiskt bistånd.



Försörjningshinder
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Huvudkategori Underkategorier

Arbetslös

Otillräcklig ersättning

Väntar ersättning

Ingen ersättning

Flykting alt anhörig i introduktion

Sjukskriven med läkarintyg

Otillräcklig sjukpenning

Väntar sjukpenning

Ingen sjukpenning

Sjuk- eller aktivitetsersättning
Otillräcklig ersättning

Väntar ersättning

Arbetshinder Sociala skäl

Föräldraledig
Otillräcklig föräldrapenning 

Väntar föräldrapenning

Arbetar deltid/heltid
Otillräcklig inkomst

Väntar inkomst

Språkhinder Avser person som avslutat sin introduktionsperiod

Utan försörjningshinder Inkomst överstiger riksnorm men behov finns av tillfälligt bistånd

Annat försörjningshinder
Kommentar: Ska endast användas om ingen av ovanstående 

kategorier passar in

Från och med 2010. 

Anledning till att vuxna sökande och ev medsökande får ekonomiskt bistånd.



THR - Tandhälsoregistret
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Cancerregistret1958

1964

1987

1997

2001

2005

2018

PAR slutenvård vissa regioner

PAR slutenvård riksräckande

PAR Dagkirurgi

PAR öppenvård

LMED

MFR, PAR psykiatrisk slutenvård1973

Dödsorsaksregistret1961*

* = Historiska dödsorsaksregistret finns för 1952-1960

2004

2007

LSS

HSL, SOL

THR2008

EKB årsdata1990

Insatser för Barn och Unga1960 Insatser för Barn och Unga



Kvalitet
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Eftersom inrapporteringen av tandvård som utförts inom det 

statliga tandvårdsstödet är direkt knuten till ekonomisk 

ersättning till vårdgivare, bör bortfallet antas vara mycket litet. 

Validerat

En validering av tandhälsoregistrets uppgifter om 

kvarvarande och intakta tänder som genomfördes 2016 

genom en jämförelse med uppgifter i patientjournaler visade 

en hög grad av överensstämmelse, förutom för de 4% som 

rapporterat 0 eller 30 tänder (min-maxvärden).



Registrets uppbyggnad
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Tandhälsofilen
-Basdata om antal tänder mm. Rapporteras endast vid nyttjande av ATB

Besöksfilen 
En rad = en åtgärdskod 

- Information om åtgärder och tillstånd

-Typ av vårdgivare 

(privat/folktandvård/universitet)

- Skäl till särskilt tandvårdsbidrag 

i förekommande fall

- Nummer på den tand som åtgärdats



Registrets uppbyggnad
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Tandhälsofilen: En rad = en individ vid ett nyttjande av 

tandvårdsbidraget.

Besöksfilen: En rad = en åtgärd vid ett besök

Har man flera åtgärder vid 

ett besök får man alltså

flera besöksfiler
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Cancerregistret1958

1964

1987

1997

2001

2005

2018

PAR slutenvård vissa regioner

PAR slutenvård riksräckande

PAR Dagkirurgi

PAR öppenvård

LMED

MFR, PAR psykiatrisk slutenvård1973

Dödsorsaksregistret1961*

* = Historiska dödsorsaksregistret finns för 1952-1960

2004

2007

LSS

HSL, SOL

THR2008

EKB årsdata1990

Insatser för Barn och Unga1960 Insatser för Barn och Unga


