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Innehåll

Del 1 – Såhär gör du: Introduktion till våra datakällor och 

beställningar

Register vid Socialstyrelsen

På vilka sätt kan jag få statistik från Socialstyrelsen?

Beställa individuppgifter för forskningsändamål

Del 2 – Att följa en population i realtid

Månadsdata i patientregistret 

Nyheter och aktuellt just nu

Socialstyrelsens register och aktualitet



Socialstyrelsens register



Socialstyrelsens register
Hälsodataregister Från Till Uppdateras per

Cancerregistret (CAN) 1958 2019 år

Medicinska födelseregistret (MFR) 1973 2019 år 

Patientregistret slutenvård (PAR SV) 1964 2021 år/månad

Patientregistret öppenvård (PAR OV) 1997 2021 år/månad

Läkemedelsregistret (LMED) 2005 2021 månad 

Insatser i kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 2007 2021 månad

Tandhälsoregistret (THR) 2008 2021 månad 

Socialtjänstregister

Ekonomiskt bistånd (EKB) 1990 2020 år/månad

Insatser enligt LSS 1999 2020 år

Insatser till vuxna missbrukare (LVM) 1994 2020 år

Insatser till barn och unga (BU) 1960 2020 år

Insatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning (SOL) 2007 2020 Månad

Övriga register

Dödsorsaksregistret 1952 2020 år/halvår



På vilka sätt kan jag få statistik från 

Socialstyrelsen?









Statistikbeställningar på 

Statistikservice

Aggregerade data i skräddarsydda tabeller

• Även individdata, men då information har aggregerats så att 

uppgiften inte är hänförlig till enskild individ

Samkörning mellan olika register

Utlämnande av statistik som inte kräver etikprövning

Under förutsättning att enskild individ inte kan röjas



Beställa individuppgifter för 

forskningsändamål

Att ansöka om data på bästa sätt



Socialstyrelsens Forskar-

och registerservice

En servicefunktion som hjälper till med databeställningar 

från forskare, kvalitetsregister, kommuner, företag, 

allmänhet med flera 

Informerar och föreläser om våra register och vår 

verksamhet

Stöd till kvalitetsregister

Stöd till externa dataanvändare



Forskar- och registerservice hemsida: 

https://bestalladata.socialstyrelsen.se/



Detta ska ingå i en komplett ansökan

Information som fylls i via e-tjänsten

a) Projektet

b) Register

c) Dataskydd

d) Beställare

Undertecknad ansökan till EPM, beslut och alla bilagor

Variabelväljare

Diagnosväljare

ATC väljare



Beställning

Fördelning till 
handläggare

Dialog med 
handläggare 

(sekretessprövning) 

Godkänd 
specifikation

Beslut

Datauttag och 
leverans

Forskning

6 månader

1-6 månader

2 veckor

2-4 veckor

Processen 

att få ut data



Sekretessprövning

Är projektet etikprövat?

Är behandlingen av begärda uppgifter etikprövad?

Avser begäran endast nödvändiga registeruppgifter?

Är uppgiftsminimering beaktad?

Kan någon lida skada eller men om uppgifterna lämnas ut?

Sekretesskyddet hos mottagaren



Tänk på detta i etikansökan

Förklara vilka register, årtal och sjukdomar som ska studeras

Beskriv vad som behövs, inte vad som finns

Tänk på att vara konsekvent i din etikansökan

Undvik generella begrepp, beskriv vad du menar istället





1. Läs på registerforskning.se och på Registerservice hemsida

2. Kontrollera att allt är etikprövat

3. Beställ bara det som behövs

4. Fråga dataskyddsombudet eller jurist

5. Variabellistor och val av diagnoser kräver omtanke

6. Be någon annan läsa din beställning

7. Var aktiv under handläggningen

Sammanfattande tips för en lyckad 

beställning



Bli en superbeställare!

Datum: 11 november 2021 

Tid: 9.00–15.00 (lunch ingår) 

Plats: Rålambsvägen 3, Stockholm 

Föranmäl dig till: 

registerservice@socialstyrelsen.se senast den 

1/11. Ange om du önskar delta på plats eller 

digitalt, namn, mejladress och organisation



Har du frågor? Kontakta oss!

Har du frågor kring beställning av data och 

statistik, eller om e-tjänsten? Kontakta oss:

Registerservice@socialstyrelsen.se

Telefonjouren: 075-247 30 00 

Måndag 9–11

Torsdag 9–11

mailto:Registerservice@socialstyrelsen.se

