Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken
I detta dokument finns information gällande SKL:s verksamhetsstatistik och vilka
uppgifter som årligen samlas in från Sveriges landsting och regioner avseende hälsooch sjukvård. Enstaka uppgifter gällande landsting-/regionsfinansierad tandvård samt
utbildning ingår också.

Genomsnittligt antal disponibla vårdplatser
Genomsnittligt antal disponibla vårdplatser samlas in uppdelat på specialitet/område
för specialiserad vård samt för sluten primärvård. Patienthotell och tekniska platser
redovisas som andra typer av platser än disponibla vårdplatser, men även de som
genomsnitt.

Ingående variabler

Klartext

År

Kod
*aktuellt år*

Landsting/region

*landsting nr*

Producent

1

*Namnet på landstinget/regionen*
Egen producerad verksamhet

*årtal*

Förvaltning och landstings-/regionägda bolag

Köpt verksamhet

Enhet
Specialitet/område

2

Privata företag, stiftelser, personalkooperativ,
vårdgivare med ersättning enligt nationell taxa

*enhetsnamn*

*Det namn landstinget använder på enheten*
Internmedicin (inkl gastroenterologi)
Övriga invärtes specialiteter

01
02

03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16

Här redovisas endokrinologi, hjärtsjukvård,
njurmedicin, lungmedicin, allergologi, reumatologi
samt yrkesmedicin om det inte ingår i annan
specialitet/annat område.

Neurologi
Medicinsk rehabilitering
Habilitering
Infektionssjukvård
Barnmedicin
Hud- och könssjukvård
Tumörsjukvård
Övrig medicinsk korttidsvård
Allmän kirurgi
Ortopedisk kirurgi
Urologisk kirurgi
Barnkirurgi
Övriga kirurgiska specialiteter

Här redovisas neuro-, thorax-, plastik-, hand- och
transplantationskirurgi om det inte ingår i annan
specialitet/annat område.

17
18
19
20
21
23
24

Gynekologi
Förlossningsvård
Ögonsjukvård
Öron-, näs- och halssjukvård
Övrig kirurgisk korttidsvård
Ofördelad korttidsvård
Geriatrisk vård
Övrigt
Här redovisas allmän vård, lättvård, smärtlindring,
intagningsavdelning, intensivvård (se def) samt
akutmottagning om redovisning ej sker under annat
område.

25

30
31
32

Allmän psykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Rättspsykiatri
Tekniska platser
Se anvisningarna VI2000.
Platser på patienthotell

35

Inom verksamhetsstatistiken redovisas det
genomsnittliga antalet platser vid patienthotell som
under året utnyttjats för patienter som skrivits ut från
sluten vård. Se vidare anvisningarna VI2000.

36

Kontaktform

40
10
12
29

Sluten primärvård
Vårdtillfällen
Genomsnittligt disponibla vårdplatser
Andra typer av platser än disponibla vårdplatser

2

Vårdcentraler
SKL samlar in uppgifter om antalet vårdcentraler, uppdelat efter antal
läkarbefattningar och årsförordningar exklusive läkare under utbildning, omvandlade
till årsarbetare. Om värdet för årsarbetande läkare blir mindre än 0,5 avrundas detta
till vårdcentral med en läkare. Antal ska redovisas per den 31 december.
Ingående variabler
År
Landsting/region
Producent

Kod
*aktuellt år*
*landsting nr*

Klartext
*årtal*
*Namnet på landstinget/regionen*
Egen producerad verksamhet

1

Förvaltning och landstings-/regionägda bolag

Köpt verksamhet
Vårdcentraler

2

Privata företag, stiftelser, personalkooperativ,
vårdgivare med ersättning enligt nationell taxa

00
01
02
03
04
05

Vårdcentraler med 1 läkare
Vårdcentraler med 2 läkare
Vårdcentraler med 3 läkare
Vårdcentraler med 4 läkare
Vårdcentraler med 5-10 läkare
Vårdcentraler med fler än 10 läkare

3

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård
Specialiserad vård samlas in uppdelat efter delverksamhetsområde (DVO) och per
specialitet/område. Läkare särskiljs från övriga yrkeskategorier och hur/ var kontakten
ägt rum redovisas.
Ingående variabler
År
Landsting/region
Producent

Kod
*aktuellt år*
*landsting nr*

Klartext
*årtal*
*Namnet på landstinget/regionen*
Egen producerad verksamhet

1

Förvaltning och landstings-/regionägda bolag

Köpt verksamhet
2

Privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare
med ersättning enligt nationell taxa

110
DVO
(Delverksamhetsområde)

Somatisk mottagningsverksamhet
Somatisk dagsjukvård
Dagsjukvårdsbesök redovisas som ett besök oberoende av
vilken/vilka kategori/er hälso- och sjukvårdspersonal som
medverkar i vården/behandlingen av patienten (redovisas
antingen som ett besök med läkarmedverkan eller utan
läkarmedverkan).

120

160
210

Somatisk hemsjukvård
Psykiatrisk mottagningsverksamhet
Psykiatrisk dagsjukvård
Dagsjukvårdsbesök redovisas som ett besök oberoende av
vilken/vilka kategori/er hälso- och sjukvårdspersonal som
medverkar i vården/behandlingen av patienten (redovisas
antingen som ett besök med läkarmedverkan eller utan
läkarmedverkan).

220

Specialitet_område

260
01

Psykiatrisk hemsjukvård
Internmedicin (inkl gastroenterologi)
Övriga invärtes specialiteter

02

Här redovisas endokrinologi, hjärtsjukvård, njurmedicin,
lungmedicin, allergologi, reumatologi samt yrkesmedicin
om det inte ingår i annan specialitet/annat område.

03
04
05
06
07
08
09
10
12
13

Neurologi
Medicinsk rehabilitering
Habilitering
Infektionssjukvård
Barnmedicin
Hud- och könssjukvård
Tumörsjukvård
Övrig medicinsk korttidsvård
Allmän kirurgi
Ortopedisk kirurgi

4

14
15

Urologisk kirurgi
Barnkirurgi
Övriga kirurgiska specialiteter

16

Här redovisas neuro-, thorax-, plastik-, hand- och
transplantationskirurgi om det inte ingår i annan
specialitet/annat område.

17
18
19
20
21
23
24

Gynekologi
Förlossningsvård
Ögonsjukvård
Öron-, näs- och halssjukvård
Övrig kirurgisk korttidsvård
Ofördelad korttidsvård
Geriatrisk vård
Övrigt
Här redovisas allmän vård, lättvård, smärtlindring,
intagningsavdelning, intensivvård (se def) samt
akutmottagning om redovisning ej sker under annat
område.

25

Yrke
Kontaktform

27
30
31
32
34
10
15
07
08
09

Antal besök som lett till inskrivning (somatisk vård)
Allmän psykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Rättspsykiatri
Antal besök som lett till inskrivning (psykiatrisk vård)
Läkare
Annan personalkategori
Mottagningsbesök och hembesök
Dagsjukvårdsbesök
Hemsjukvårdsbesök

5

Yrkesgrupp
Uppgifter om vem som utfört vården uppdelade på delverksamhetsområde och
yrkesgrupp. Även kontaktformen för besöket redovisas.
Ingående variabler
År
Landsting/region

Kod
*aktuellt år*
*landsting nr*

Klartext
*årtal*
*Namnet på landstinget/regionen*
Egen producerad verksamhet

producent

1

Förvaltning och landstings-/regionägda bolag

Köpt verksamhet
2

Privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare
med ersättning enligt nationell taxa

DVO
010
(Delverksamhetsområde) 015

Allmänläkarvård inkl. jourverksamhet
Sjuksköterskevård (inklusive jourverksamhet)
Mödrahälsovård
Observera att i de fall mödrahälsovård respektive
barnhälsovård på primärvårdsnivå förekommer på sjukhus
skall även sådan verksamhet skiljas ut och redovisas här.

020

Barnhälsovård

Yrke

Kontaktform

Här redovisas bland annat ungdomsmottagning,
psykosocial verksamhet. Se vidare i anvisningar VI2000.

025
030
060
090
110
160
210
260
430
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fysioterapi & arbetsterapi
Primärvårdsansluten hemsjukvård
Övrig primärvård
Somatisk mottagningsverksamhet
Somatisk hemsjukvård
Psykiatrisk mottagningsverksamhet
Psykiatrisk hemsjukvård
Funktionshindersverksamhet/hjälpmedelsverksamhet
Läkare inkl AT/ST
Sjuksköterska/barnmorska
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska/biträde
Annan personalkategori
Audionom/Hörselvårdsass
Logoped
Oftalmologass/Ortoptist
Psykolog
Kurator
Barnmorska
Övriga

22
01

Besök inom medicinsk service ska inte ingå

Mottagningsbesök

6

02
03
05
06
07
09

Hembesök
Telefon-/brevkontakt
Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende
Hemsjukvårdsbesök särskilt boende
Mottagningsbesök och hembesök
Hemsjukvårdsbesök

Journalanteckning enligt journallagen ska ligga till grund för registreringen av besök
respektive telefonkontakter. Telefon-/brevkontakter avseende kvalificerad hälso- och
sjukvård. Inklusive fjärrkontakter. Se anvisningarna VI2000. Övrigt

Övrig är sådant inte direkt kan härleda till primärvård, somatisk-, psykiatrisk- eller
funktionshindersverksamhet men ändå hör till hälso- och sjukvårdsområdet.
Ingående variabler
År
Landsting/region
Producent

Kod
*aktuellt år*
*landsting nr*

Klartext
*årtal*
*Namnet på landstinget/regionen*
Egen producerad verksamhet

1

Förvaltning och landstings-/regionägda bolag

Köpt verksamhet
2
Enhet

Privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare
med ersättning enligt nationell taxa

*Skriv enhetsnamn* *Det namn landstinget använder på enheten*

7

Tandvård
Tandvård som finansieras av landstingen/regionerna samlas in. Varje individ
redovisas endast en gång under samma rubrik oavsett antal behandlingar. Observera
att samma individ kan redovisas under flera rubriker.
Ingående variabler
År
Landsting/region
Producent

Kod
*aktuellt år*
*landsting nr*

Klartext
*årtal*
*Namnet på landstinget/regionen*
Egen producerad verksamhet

1

Förvaltning och landstings-/regionägda bolag

Köpt verksamhet
2

Privata företag, stiftelser, personalkooperativ, vårdgivare
med ersättning enligt nationell taxa

Allmäntandvård vuxna, patienter, från och mede det
år man fyller 22 år

310
Delverksamhetsområde

Personer som fått någon form av behandling under året

Landstingets tandvårdsstöd: Tandvård som led i
sjukdomsbehandling (S), patienter, från och med det
år man fyller 22 år
Landstingets tandvårdsstöd: Uppsökande verksamhet,
munhälsobedömning (U), personer, från och med det
år man fyller 22 år

320

321

Landstingets tandvårdsstöd: Nödvändig tandvård (N),
patienter, från och med det år man fyller 22 år
Landstingets tandvårdsstöd: Tandvård vid långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning (F), patienter, från
och med det år man fyller 22 år
Allmäntandvård barn och ungdomar, från det år man
fyller 3 år tom det år man fyller 21 år

322
323

330

Antalet som undersökts (åtg. 101, 111, 112)

Allmäntandvård barn och ungdomar, listade, från det
år man fyller 3 år tom det år man fyller 21 år
335

Med listade barn och ungdomar avses de mellan 3 och 21
år som är listade hos en vårdgivare i tandvård och som
kallas för regelbunden undersökning

Specialisttandvård, patienter, samtliga åldrar
340

Här redovisas specialisttandläkare och sjukhustandvård.
Patienter som fått någon form av behandling under året

8

Utbildning
Utbildningsverksamhet som landsting/regioner finansierar samlas in uppdelat på
utbildningstyp. OBS! För utbildningsverksamhet är det elevveckor som redovisas.
Ingående variabler
År
Landsting/region

Kod
*aktuellt år*
*landsting nr*

Klartext
*årtal*
*Namnet på landstinget/regionen*
Egen producerad verksamhet

1
producent
510
DVO
(Delverksamhetsområde)
520

Förvaltning och landstings-/regionägda bolag

Folkhögskolverksamhet
Högskoleverksamhet
Inkluderar yrkeshögskoleutbildning,
YH (tidigare så kallad KY-utbildning).

531

Naturbruksprogrammet
Övrig gymnasieutbildning

532

9

