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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

Politiskt anställda tjänstemän som är
tillika chefer ingår ej.

A

(även andra titlar förekommer)

etikettnamn

Ledningsarbete
Kompletterande ansvarskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090.

101010

Ledning, övergripande

Leder och samordnar verksamhet på
övergripande nivå.
Direkt underställd alternativt ansvarig inför
politisk styrelse.

T.ex. kommundirektör, kommunchef,
stadsdirektör, landstingsdirektör,
regiondirektör, kommunförbundsdirektör,
förbundsdirektör

101011

Ledning, ekonomi

Leder och samordnar verksamhet inom
ekonomi.

T.ex. ekonomidirektör/chef, finanschef,
redovisningschef, revisionschef

A, B, C och L

Förvaltningschef, avdelningschef,
verksamhetschef, enhetschef, inkl.
biträdande
101012

Ledning, personal/HR

Leder och samordnar verksamhet inom personal T.ex. personaldirektör/chef, HRoch HR.
direktör/chef, förhandlingschef

A, B, C och L

Förvaltningschef, avdelningschef,
verksamhetschef, enhetschef, inkl.
biträdande
101013

Ledning, information/kommunikation

Leder och samordnar verksamhet inom
information och kommunikation.

T.ex. kommunikationsdirektör/chef,
informationschef

A, B, C och L

Förvaltningschef, avdelningschef,
verksamhetschef, enhetschef, inkl.
biträdande
101014

Ledning, IT

Leder och samordnar verksamhet inom IT.

T.ex. IT-direktör/chef

A, B, C och L

Förvaltningschef, avdelningschef,
enhetschef, inkl. biträdande
101015

102010

Ledning, administration

Ledning, hälso- och sjukvård

Leder och samordnar verksamhet inom
administration.

Leder och samordnar verksamhet inom hälsooch sjukvård.

T.ex. administrativ chef, kanslichef
Förvaltningschef, stadsdelsdirektör,
avdelningschef, verksamhetschef,
enhetschef, inkl. biträdande
T.ex. hälso- och sjukvårdsdirektör/chef,
klinikchef, vårdenhetschef, chefläkare,
chefsjuksköterska
Förvaltningschef, verksamhetschef,
avdelningschef, enhetschef, inkl. biträdande

A, B, C och L

A, B, C och L
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

etikettnamn

102510

Ledning, tandvård

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)
Leder och samordnar verksamhet inom
tandvård.

T.ex. tandvårdsdirektör/chef, klinikchef,
cheftandläkare

Möjliga
ansvarskoder
A, B, C och L

Förvaltningschef, verksamhetschef,
avdelningschef, enhetschef, inkl. biträdande
103010

Ledning, rehabilitering och förebyggande
arbete

Leder och samordnar verksamhet inom
rehabilitering eller förebyggande arbete.

T.ex. paramedicinsk chef

A, B, C och L

Förvaltningschef, avdelningschef,
verksamhetschef, enhetschef, inkl.
biträdande
103510

Ledning, individ- och familjeomsorg

Leder och samordnar verksamhet inom individoch familjeomsorg.

T.ex. socialchef, IFO-chef

A, B, C och L

Förvaltningschef, verksamhetschef,
avdelningschef, enhetschef, föreståndare,
inkl. biträdande
103511

Ledning, äldreomsorg

Leder och samordnar verksamhet inom
äldreomsorg.

T.ex. äldreomsorgschef, hemtjänstchef,
boendechef

A, B, C och L

Förvaltningschef, områdeschef,
avdelningschef, verksamhetschef,
enhetschef, inkl. biträdande
103512

Ledning, omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt
socialpsykiatriområdet

Leder och samordnar verksamhet inom omsorg T.ex. omsorgschef
om personer med funktionsnedsättning samt
socialpsykiatriområdet.
Förvaltningschef, verksamhetschef,
avdelningschef, enhetschef, områdeschef,
boendechef, inkl. biträdande

104010

Ledning, skola

Leder och samordnar verksamhet inom skola.

T.ex. utbildningschef, grundskolechef,
skolchef, gymnasiechef, fritidshemschef
(tillhörande skolverksamhet)

A, B, C och L

För rektor samt rektor tillika
förskolechef se 104011 Rektor

För förskolechef se 104012 Ledning
Förvaltningschef, verksamhetschef,
förskola, pedagogisk omsorg och
avdelningschef, enhetschef, inkl. biträdande fritidsverksamhet
Rektor vid kulturskola se 104510
Ledning, kultur, turism, rekreation och
friluftsfrågor
För fritidsverksamhetschef se 104012
Ledning, förskola, pedagogisk omsorg
och fritidsverksamhet

A, B, C och L samt
annat uttalat ansvar
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

etikettnamn

104011

Rektor

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

Rektor vid kulturskola se 104510
Ledning, kultur, turism, rekreation och
friluftsfrågor

B, C och L samt
annat uttalat ansvar

(även andra titlar förekommer)
Rektor med myndighetsutövning enligt
skollagen, rektor tillika förskolechef samt
biträdande rektor. Rektor leder och samordnar
bland annat det pedagogiska arbetet vid en
skolenhet.

Rektor samt rektor tillika förskolechef,
biträdande rektor.

Rektor, rektor tillika förskolechef kodas med
ansvarskod B alternativt C. Biträdande rektor,
ställföreträdande rektor tillika förskolechef kodas
med ansvarskod L.
104012

Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och
fritidsverksamhet

Leder och samordnar verksamhet inom förskola
och pedagogisk omsorg. Förskolechef leder och
samordnar bland annat det pedagogiska arbetet
vid en förskolenhet.
Förskolechef kodas med ansvarskod B
alternativt C, biträdande samt ställföreträdande
förskolechef kodas med ansvarskod L.

T.ex. förskolechef, fritidshemschef
(fristående från skolverksamhet)

A, B, C och L samt
annat uttalat ansvar

Förvaltningschef, verksamhetschef,
avdelningschef, enhetschef, inkl. biträdande

Pedagogisk omsorg omfattar
familjedaghem/dagbarnvårdare.
104510

Ledning, kultur, turism, rekreation och
friluftsfrågor

Leder och samordnar verksamhet inom kultur,
turism, rekreation och friluftsfrågor.

T.ex. rektor vid kulturskola, kulturchef,
kulturskolechef, bibliotekschef, museichef

A, B, C och L

Förvaltningschef, verksamhetschef,
avdelningschef, enhetschef, inkl. biträdande
105010

Ledning, teknik, hantverk, miljö och
samhällsbyggnad

Leder och samordnar verksamhet inom teknik,
miljö och samhällsbyggnad

T.ex. fastighetschef, teknisk chef, miljöchef,
bygglovschef, VA-chef,
samhällsbyggnadschef, gatuchef

A, B, C och L

Förvaltningschef, avdelningschef,
verksamhetschef, enhetschef, inkl.
biträdande
105510

Ledning, räddningstjänst och säkerhet

Leder och samordnar verksamhet inom
räddningstjänsten.

För IT-säkerhet se 101014 Ledning, IT A, B, C och L

Leder och samordnar säkerhetsfrågor vad gäller
personal, förtroendevalda, fastigheter samt
socialt- och brottsförebyggande arbete.
106010

Ledning, köks- och måltidsarbete

Leder och samordnar verksamhet inom köksoch måltidsarbete.

T.ex. kökschef, kostchef, måltidschef
Förvaltningschef, avdelningschef,
verksamhetschef, enhetschef, inkl.
biträdande

A, B, C och L
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

etikettnamn

106510

Ledning, städ, tvätt och renhållning

Beskrivning
Leder och samordnar verksamhet inom städ,
tvätt och renhållning.

Exempel på titlar
(även andra titlar förekommer)

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. städchef, lokalvårdschef

A, B, C och L

Förvaltningschef, avdelningschef,
verksamhetschef, enhetschef, inkl.
biträdande
109090

Ledning, annan

Leder och samordnar verksamhet inom annat
område.

T.ex. regional utvecklingschef,
upphandlingschef

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom ledningsområdet är rimlig.

Förvaltningschef, verksamhetschef,
avdelningschef, kanslichef, enhetschef, inkl.
biträdande

A, B, C och L

Handläggar- och administratörsarbete
Administratörers arbete utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ.
Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.

151010

Handläggare, övergripande verksamhet

Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, T.ex. utvecklingsledare, utredare,
analys och utveckling på förvaltnings-, koncern - organisationsutvecklare, verksamhetsoch övergripande nivå.
utvecklare, verksamhetscontroller,
planerare, processledare, utredningssekreterare, EU-samordnare, internationell
samordnare

För verksamhetsutvecklare på icke
övergripande nivå, se
handläggaretikett 151011-151026 för
respektive område.

B, C, L och F

För nämndsekreterare se 151020
Handläggare, nämnder
För vårdutvecklare, hälso- och
sjukvårdshandläggare, se 151022
Handläggare, hälso- och sjukvård,
tandvård, rehabilitering samt psykiatri
För folkhälsoarbete se 301021
Hälsovetare
För integrationshandledare se 351014
Integrationshandläggare
För turismhandläggare se 452012
Turismarbete
För apotekare se 208017 Farmaceut

151011

Handläggare, ekonomi

Utför utrednings-, planerings- eller
T.ex. ekonom, ekonomicontroller, controller,
utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i
redovisningsekonom, förvaltningsekonom,
frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, ekonomisekreterare, budgethandläggare
finansiering.

B, C, L och F
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)

Möjliga
ansvarskoder

kod

etikettnamn

151012

Handläggare, personal/HR

Utför utrednings-, planerings- eller
utvärderingsarbete inom personalområdet i
frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner,
rekrytering.

T.ex. personalsekreterare, personalFör lönesekreterare se 152012
handläggare, personalcontroller,
Administratör personal/HR/löner
personalkonsult, personalutvecklare,
personalstrateg, HR-konsult, HR-specialist,
HR-strateg, PA-konsult, förhandlare,
lönehandläggare, HR-Partner

151013

Handläggare, information/kommunikation

Utför informations- och kommunikationsarbete
internt och externt i frågor som rör
verksamheten.

T.ex. informationssekreterare, informatör,
kommunikatör, kommunikationsstrateg,
webbredaktör, grafisk formgivare,
pressekreterare

För samhällsvägledare och
B, C, L och F
kundtjänsthandläggare se 151016
Handläggare, konsument-, medborgaroch samhällsservice

151014

Handläggare, IT

Utför utrednings-, planerings- eller
utvärderingsarbete inom IT samt
systemförvaltning.
Företräder verksamhetsperspektivet i dialog
med systemutvecklare vid förvaltning och
utveckling av digitala system.
Arbetsområdet kräver inte särskild IKT- eller
programmeringskompetens.
Det programmeringstekniska arbetsinnehållet
ska inte heller utgöra merparten av
arbetsinnehållet.

T.ex. IT-sekreterare, IT-strateg, ITsamordnare, IT-handläggare, IT-konsult,
webbdesigner, systemförvaltare, ITutbildare

För systemutvecklare samt IT-strateg
(med systemutveckling och
programmering som huvudsakliga
arbetsuppgiftsuppgifter) se 502010
Systemutvecklare

Utför utrednings-, planerings- eller
utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i
frågor som rör anbud, avtal och inköp.

T.ex. upphandlare, upphandlingssekreterare, inköpare, inköpssekreterare,
inköpssamordnare, upphandlingssamordnare, upphandlingscontroller,
upphandlingskonsulent

B, C, L och F

B, C, L och F

B, C, L och F

För befattningar som kräver särskild
IKT- eller programmerings-kompetens
eller där sådant arbetsinnehåll utgör
merparten av arbetstiden se istället
502010 Systemutvecklare

151015

Handläggare, upphandling/inköp

151016

Handläggare, konsument-, medborgar- och Vägleder, utreder, analyserar, informerar och
samhällsservice
ger råd om medborgar-, samhällsservice och
konsumentfrågor rörande demokratifrågor,
välfärdstjänster, produkter, tjänsteprodukter och
avtal samt kring budget och finansiella frågor

T.ex. kommunvägledare (handläggarnivå),
samhällsvägledare (handläggarnivå),
myndighetshandläggare,
konsumentsekreterare, konsumentvägledare, konsumentrådgivare, budgetoch skuldrådgivare, ekonomisk rådgivare

B, C, L och F

151017

Handläggare, miljöfrågor

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom miljöområdet.

T.ex. miljöhandläggare, energirådgivare,
miljöutredare, miljösamordnare,
miljöcontroller, naturvårdshandläggare,
ekolog, kommunekolog, miljöstrateg,
hållbarhetsstrateg, energi- och
klimatrådgivare

B, C, L och F

151018

Jurist

Utreder och ger råd i juridiska frågor, genomför
förhandlingar, granskar avtal och prövar
förutsättningar i frågor med juridisk tolkning.

T.ex. jurist, landstingsjurist, regionjurist,
kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist,
förvaltningsjurist, stadsadvokat,
upphandlingsjurist

För överförmyndarhandläggare se
151090 Handläggare, annan

B, C, L och F

6 (31)

Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)

Möjliga
ansvarskoder

kod

etikettnamn

151019

Arkivarie

Handlägger och vägleder i frågor kring fysisk
och digital dokumenthantering, sekretess samt
strukturerar arkivinformation.

T.ex. arkivarie, kommunarkivarie,
stadsarkivarie, landstingsarkivarie,
arkivföreståndare

151020

Handläggare, nämnder

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom det nämndpolitiska
området eller liknande.

T.ex. nämndsekreterare (handläggarnivå),
kommunsekreterare, landstingsrådssekreterare, borgarrådssekreterare,
förvaltningssekreterare, kommunalrådssekreterare, administrativ samordnare
(handläggarnivå), registrator
(handläggarnivå)

151021

Handläggare, samhällsutveckling och
säkerhetsfrågor

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom samhällsutvecklings-,
näringslivsutvecklings- och säkerhetsfrågor

T.ex. demokratisamordnare,
För IT-säkerhetsfrågor, se 151014
föreningsutvecklare, fritidsutvecklare,
Handläggare, IT eller 502010
frivilligsamordnare, regionutvecklare,
Systemutvecklare
landsbygds/skärgårdsutvecklare,
näringslivsutvecklare, företagslots,
trygghets/säkerhetsamordnare, handläggare
säkerhet, brottsförebyggare

B, C, L och F

151022

Handläggare, hälso- och sjukvård,
tandvård, rehabilitering samt psykiatri

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom hälso- och
sjukvårdsområdet samt psykiatri i
landstings/regionregi.

T.ex. handläggare, hälso- och sjukvård,
hälso- och sjukvårdsplanerare,
hälso- och sjukvårdsstrateg, handläggare
tandvård, handläggare rehabilitering,
vårdutvecklare, sjukhussamordnare,
medicinsk rådgivare, patientsamordnare

B, C, L och F

151023

Handläggare, individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, funktionsnedsättning,
socialpsykiatri och integrationsarbete

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg,
funktionsnedsättning, socialpsykiatri och
integrationsarbete på övergripande nivå samt
mot enskild.

T.ex. handläggare socialtjänst,
anhörigkonsulent, färdtjänsthandläggare,
ungdomshandläggare,
funktionsnedsättningssekreterare,
äldreomsorgshandläggare

Se även 152015, Administratör, individ- B, C, L och F
och familjeomsorg, äldreomsorg,
funktionsnedsättning, socialpsykiatri
och integrationsarbete

151024

Handläggare, förskole-, skol-, fritids- och
annan pedagogisk verksamhet

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom förskole-, skol-,
fritidsfrågor.

T.ex. barnomsorgshandläggare,
förskolehandläggare, fritidssamordnare,
skolutvecklare, skolsekreterare,
skolintendent, utbildningshandläggare,
pedagogisk utvecklare,
skolskjutshandläggare

151025

Handläggare, infrastruktur, trafik och
kollektivtrafikfrågor

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom trafikområdet.

T.ex. trafikhandläggare, kollektivtrafikhandläggare, transportplanerare,
trafikplanerare

B, C, L och F

Registrator, administratörsnivå, se
152010 Administratör, övergripande
verksamhet

B, C, L och F

B, C, L och F

För ingenjör med inriktning
trafikplanering samt trafikingenjör, se
502012 Ingenjör, park/gator, trafik
För trafikövervakare se 521017
Parkeringsvakt/trafikövervakare

B, C, L och F
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Etikett AID
kod

etikettnamn

151026

Handläggare, teknik och
lokal/fastighetsfrågor

151090

Handläggare, annan

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

Utför utrednings-, planerings- och/eller
T.ex. fastighetshandläggare, intendent,
utvärderingsarbete inom teknik och
lokalsamordnare
fastighetsområdet och där arbetsuppgifterna inte
kräver särskild teknisk kompetens eller där det
tekniska arbetsinnehållet inte utgör merparten
av arbetstiden.

För bygglovshandläggare, se 501011
Bygglovshandläggare

B, C, L och F

Utför utrednings-, planerings- och/eller
utvärderingsarbete inom annat område.
Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom handläggarområdet är rimlig.

För arbetsmarknadshandläggare,
arbetsmarknadskonsulent/
coach se 351016
Arbetsmarknadskonsulent

(även andra titlar förekommer)

T.ex. alkoholhandläggare,
överförmyndarhandläggare,
överförmyndare, logistiker

För befattningar som kräver särskild
teknisk kompetens eller där det
tekniska arbetsinnehållet utgör
merparten av arbetstiden se istället
etiketter inom teknikarbetsområdet
eller specifikt för fastighetsområdet
502013 Ingenjör, mark, fastigheter
B, C, L och F

Se även 151024 Handläggare, förskole, skol-, fritids- och annan pedagogisk
verksamhet
Se även 151023 Handläggare, individoch familjeomsorg, äldreomsorg,
funktionsnedsättning, socialpsykiatri
och integrationsarbete
För nämndsekreterare se 151020
Handläggare, nämnder
För handläggare kultur, se 451010
Kultursekreterare/kulturhandläggare
Politiskt anställda tjänstemän ingår ej
152010

Administratör, övergripande verksamhet

Utför administrativt arbete till exempel granskar, T.ex. nämndadministratör, chefssekreterare, Registrator, handläggarnivå se 151020 B, C, L och F
sammanställer och bearbetar underlag på
förvaltningssekreterare (administratörsnivå), Handläggare, nämnder
förvaltnings-, koncern- och övergripande nivå.
administrativ samordnare
(administratörsnivå), registrator
(administratörsnivå)

152011

Administratör, ekonomi

Utför administrativt arbete inom
ekonomiadministration. Granskar,
sammanställer och bearbetar underlag som rör
fakturor, bokföring, budget med mera.

T.ex. ekonomiassistent, ekonomiadministratör, avgiftsadministratör,
redovisningsassistent, redovisningsadministratör

152012

Administratör, personal/HR/löner

Utför administrativt arbete inom
personaladministration. Granskar,
sammanställer och bearbetar underlag som rör
löner, anställningsvillkor rekrytering med mera.

T.ex. PA-assistent, löneassistent,
personalassistent, löneadministratör,
lönekonsult, lönesekreterare, lönespecialist,
bemannings-administratör,
bemanningsassistent, HR-administratör

För upphandlingsadministratör och
inköpsassistent se 152090
Administratör, annan

B, C, L och F

B, C, L och F
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För samhällsvägledare och
kommunvägledare på handläggarnivå
se 151016 Handläggare, konsument-,
medborgar- och samhällsservice

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)

kod

etikettnamn

152013

Administratör, information/kommunikation,
medborgar- och samhällsservice

Utför administrativt arbete inom
information/kommunikation, medborgar- och
samhällsservice. Granskar, sammanställer och
bearbetar information.

T.ex. samhällsvägledare och
kommunvägledare (administratörsnivå),
informationsassistent, administratör
information, serviceadministratör,
kundkommunikatör, kundinformatör

152014

Administratör, IT

Utför administrativt arbete inom IT.

T.ex. IT-assistent, IT-administratör

152015

Administratör, individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, funktionsnedsättning,
socialpsykiatri och integrationsarbete

Utför administrativt arbete inom socialtjänst,
T.ex. socialassistent, administratör,
äldreomsorg, funktionsnedsättning och området softhandläggare (administratörsnivå)
för socialpsykiatri. Granskar, sammanställer och
bearbetar underlag som till exempel ekonomiskt
bistånd.

152016

Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och
annan pedagogisk verksamhet

Utför administrativt arbete inom förskola, skola,
fritid.

T.ex. skolassistent, fritidsassistent,
skoladministratör, rektorsassistent,
administratör förskola, skolkanslist

För administratör inom fritidsområdet i B, C, L och F
form av rekreation, kultur, turism och
friluftsfrågor, se 152019 Administratör,
kultur, turism och friluftsområdet

152017

Receptionist, telefonist

Utför receptionist- eller telefonistarbete.

T.ex. receptionist, telefonist, kanslist,
driftoperatör, larmoperatör

För servicevägledare,
samhällsvägledare samt
kommunvägledare på
administratörsnivå se 152013
Administratör, information/
kommunikation, medborgar- och
samhällsservice

152018

Administratör, vård

Arbetar med medicinsk dokumentation,
patientdokumentation med mera inom vården.

T.ex. medicinsk sekreterare,
vårdadministratör, medicinsk
vårdaministratör, läkarsekreterare,
teamsekreterare, klinikassistent

152019

Administratör, kultur, turism och
friluftsområdet

Utför administrativt arbete inom rekreation,
kultur, turism och friluftsfrågor.

T.ex. administratör turism, administratör
kultur, evenemangsadministratör

152020

Administratör, teknik- och fastighetsfrågor
samt samhällsbyggnad

Utför administrativt arbete inom teknik-,
fastighets- och samhällsbyggnadsområdet.

T.ex. administratör teknik, byggadministratör, plan- och bygglovsadministratör, fastighetsadministratör,
bygglovsassistent

B, C, L och F

152021

Administratör, trafik- och kollektivtrafikfrågor Utför administrativt arbete inom trafik- och
kollektivtrafikfrågor.

T.ex. trafikadministratör

B, C, L och F

B, C, L och F
B, C, L och F

B, C, L och F

B, C, L och F

För administratör inom
B, C, L och F
fritidsverksamhet för barn och unga, se
152016 Administratör, förskole-, skol-,
fritids-, och annan pedagogisk
verksamhet
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Etikett AID
kod

etikettnamn

152090

Administratör, annan

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)
Utför administrativt arbete inom annat område.
Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom administratörsområdet är rimlig.

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. arkivassistent, inköpsassistent,
För turistassistent och kulturassistent B, C, L och F
upphandlingsadministratör, servicepersonal se 152019 Administratör, kultur, turism
flygplats
och friluftsområdet
För bygglovsassistent och teknisk
assistent se 152020 Administratör,
teknik- och fastighetsfrågor samt
samhällsbyggnad
För banpersonal flygplats se 521014
Fordonsförare

Vård- och omsorgsarbete med mera
201010

Överläkare

Överläkare

T.ex. överläkare

Specialitetskod obligatorisk

B, C, L och F

T.ex. distriktsläkare, husläkare,
specialistläkare allmänmedicin,
familjeläkare

Specialitetskod obligatorisk

B, C, L och F

T.ex. skolläkare

Specialitetskod obligatorisk

B, C, L och F

T.ex. företagsläkare

Specialitetskod obligatorisk

B, C, L och F

T.ex. specialistläkare

Specialitetskod obligatorisk.
För specialistläkare inom
allmänmedicin se 201011
Distriktsläkare/Specialist
allmänmedicin

B, C, L och F

Läkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
201011

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin.
Läkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

201012

Skolläkare

Skolläkare.
Läkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

201013

Företagsläkare

Företagsläkare.
Läkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

202010

Specialistläkare

Specialistläkare.
Läkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
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203010

Läkare legitimerad,
specialiseringstjänstgöring

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

Specialitetskod obligatorisk

B, C, L och F

Specialitetskod obligatorisk

B, C, L och F

Specialitetskod ej tillämplig

B, C, L och F

Specialitetskod ej tillämplig

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)
Legitimerad läkare under
specialiseringstjänstgöring (ST-läkare).

T.ex. underläkare/ST, ST-läkare

Läkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
203090

Läkare legitimerad, annan

Legitimerad läkare under till exempel vikariat.
Läkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

204010

Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring

Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring
(AT-läkare).

T.ex. underläkare/AT, AT-läkare

204090

Läkare ej legitimerad, annan

Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat
eller provtjänstgöring.

204510

Psykolog

Arbetar med utredning, diagnostik, behandling
T.ex. psykolog
och uppföljning av psykisk ohälsa. Arbetar även
hälsofrämjande och förebyggande mot grupper
och organisationer.

B, C, L och F

Psykolog är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
204511

PTP-psykolog

Ej legitimerad psykolog under praktisk
tjänstgöring (PTP).

T.ex. PTP-psykolog

B, C, L och F

204610

Psykoterapeut

Arbetar med behandling av psykiska besvär och T.ex. psykoterapeut
sjukdomar samt med utveckling av mänskliga
relationer.

B, C, L och F

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
205010

Barnmorska, vårdavdelning

Barnmorska, vårdavdelning

T.ex. barnmorska, barnmorska förlossning,
barnmorska vårdavdelning

B, C, L och F

Barnmorska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
205011

Barnmorska, mottagning/rådgivning

Barnmorska, mottagning/rådgivning
Barnmorska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

T.ex. barnmorska öppenvård, barnmorska För distriktssköterskebarnmorska, se B, C, L och F
rådgivning, barnmorska mödravårdscentral även 206011 Distriktssköterska utifrån
vad som utgör de huvudsakliga
arbetsuppgifterna
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Etikett AID
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etikettnamn

206010

Anestesisjuksköterska

Beskrivning

Exempel på titlar
(även andra titlar förekommer)

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare/
specialistutbildning med inriktning mot
anestesisjukvård eller som har motsvarande
kompetens förvärvad på annat sätt.

T.ex. anestesisjuksköterska,
narkossjuksköterska

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder
B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206011

Distriktssköterska

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
specialistutbildning med inriktning mot
distriktssköterska eller som har motsvarande
kompetens förvärvad på annat sätt.

T.ex. distriktssköterska

För distriktssköterskebarnmorska, se B, C, L och F
även 205011 Barnmorska,
mottagning/rådgivning utifrån vad som
utgör de huvudsakliga
arbetsuppgifterna

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206012

Psykiatrisjuksköterska

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
specialistutbildning med inriktning mot
psykiatrisk vård eller som har motsvarande
kompetens förvärvad på annat sätt.

T.ex. psykiatrisjuksköterska

B, C, L och F

T.ex. ambulanssjuksköterska

B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206013

Ambulanssjuksköterska

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
specialistutbildning med inriktning mot
ambulanssjukvård eller som har motsvarande
kompetens förvärvad på annat sätt.
Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

206014

Sjuksköterska, funktionsnedsättning och
äldreomsorg/geriatrik

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
T.ex. geriatriksjuksköterska, sjuksköterska
specialistutbildning med inriktning mot vård av
äldreomsorg, demenssjuksköterska
äldre eller inom området funktionsnedsättning
eller som har motsvarande kompetens förvärvad
på annat sätt.
Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

B, C, L och F
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206015

Intensivvårdssjuksköterska

Beskrivning
Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
specialistutbildning med inriktning mot
intensivvård eller som har motsvarande
kompetens förvärvad på annat sätt.

Exempel på titlar
(även andra titlar förekommer)

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. intensivvårdssjuksköterska

B, C, L och F

T.ex. operationssjuksköterska

B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206016

Operationssjuksköterska

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
specialistutbildning med inriktning mot
operationssjukvård eller som har motsvarande
kompetens förvärvad på annat sätt.
Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

206017

Sjuksköterska, medicin/kirurgi

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
T.ex. kirurgisjuksköterska,
specialistutbildning med inriktning mot medicinsk medicinsjuksköterska
och kirurgisk vård eller som har motsvarande
kompetens förvärvad på annat sätt.

B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206018

Sjuksköterska, barn och ungdom

Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
T.ex. barnsjuksköterska, BVCspecialistutbildning med inriktning mot hälsosjuksköterska
och sjukvård för barn och ungdomar eller som
har motsvarande kompetens förvärvad på annat
sätt.

B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206019

Skolsköterska

Skolsköterska

T.ex. skolsköterska

B, C, L och F

T.ex. företagssköterska

B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206020

Företagssköterska

Utför sjuksköterskeuppgifter inom
företagshälsovård.
Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
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206021

Sjuksköterska, annan specialistinriktning

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)
Utför arbetsuppgifter för vilka krävs vidare-/
specialistutbildning med annan inriktning eller
som har motsvarande kompetens förvärvad på
annat sätt.

T.ex. onkologisjuksköterska,
ögonsjuksköterska, akutsjuksköterska,
gastroskopisjuksköterska

Möjliga
ansvarskoder
B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206022

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård T.ex. medicinskt ansvarig sjuksköterska
av god kvalitet inom kommunens
(MAS)
ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och
sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet
med gällande regelverk.

B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206023

Sjuksköterska, specialfunktion

Utför sjuksköterskeuppgifter med
specialfunktion. Ansvarar ofta för egen
mottagning eller motsvarande.
Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

206090

Sjuksköterska, allmän

Utför arbetsuppgifter för vilka det inte krävs
vidare-/specialistutbildning.

T.ex. sjuksköterskor med specialfunktion
t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes,
hypertoni, ortoptist, smärtlindring,
stomiterapeut, ultraljud, uroterapeut,
sjukvårdsrådgivning

B, C, L och F

T.ex. allmänsjuksköterska

B, C, L och F

T.ex. röntgensjuksköterska, sjuksköterska
radiologi, sjuksköterska diagnostik radiologi

B, C, L och F

T.ex. omsorgshandledare, undersköterska
med specialistinriktning,
demensvårdutvecklare, omvårdnadsledare,
aktivitetsledare, Silviasystrar

B, C, L och F

Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
206510

Röntgensjuksköterska

Utför röntgensjuksköterskeuppgifter.
Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.

207008

Undersköterska med specialistinriktning

Undersköterska med specialistinriktning. Utför
arbetsuppgifter (direkt mot patient/brukare eller
via arbetslaget) för vilka det krävs vidare-/
specialistutbildning från yrkeshögskola.
Enbart vidare-/specialistutbildning utan särskilda
arbetsuppgifter ska inte kodas här.

207009

Undersköterska, hemtjänst

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemtjänst
inom äldreomsorg (inklusive omsorg om
personer med funktionsnedsättning).

T.ex. undersköterska, äldreomsorg/
hemtjänst

Se även 207029 Vårdbiträde,
hemtjänst

B, C, L och F
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207010

Undersköterska, hemvård/hemsjukvård

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)
Utför vård-/omvårdnadsarbete inom
hemvård/hemsjukvård.

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. undersköterska, hemvård/
hemsjukvård

För undersköterska inom hemtjänsten B, C, L och F
se 207009 Undersköterska, hemtjänst

T.ex. undersköterska, särskilt boende,
äldreomsorg

Se även 207024, Vårdbiträde, särskilt
boende

Obs, ej hemtjänst. Om medarbetaren även
arbetar inom hemtjänstområdet så gäller mestprincipen om att koda utifrån vilket arbete som
utgör störst andel av arbetstiden.
207011

Undersköterska, särskilt boende

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom särskilt
boende äldreomsorg

B, C, L och F

207013

Undersköterska, vård-/specialavdelning
hälso- och sjukvård

Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning T.ex. undersköterska, akutvård, vård-/
eller specialavdelning.
specialavdelning

B, C, L och F

207014

Undersköterska, mottagning hälso- och
sjukvård

Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning
hälso- och sjukvård.

T.ex. undersköterska, mottagningsarbete

B, C, L och F

207015

Barnsköterska, hälso- och sjukvård

Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning
sjuka barn.

T.ex. barnsköterska sjukvård

B, C, L och F

207016

Ambulanssjukvårdare

Utför ambulanssjukvårdaruppgifter.

T.ex. ambulanssjukvårdare

B, C, L och F

207017

Medicinsk fotterapeut

Utför fotvårdsbehandlingar.

T.ex. fotvårdsspecialist, medicinsk
fotterapeut

B, C, L och F

207018

Skötare, mottagning psykiatri

Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning
inom psykiatrisk vård.

T.ex. skötare, mottagning

B, C, L och F

207019

Skötare, vårdavdelning psykiatri

Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning T.ex. skötare, vård-/specialavdelning
eller specialavdelning inom psykiatrisk vård.

207023

Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom
hemvård/hemsjukvård. Obs, ej hemtjänst.

T.ex. vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård

Se även 207029 Vårdbiträde,
hemtjänst

B, C, L och F

207024

Vårdbiträde, särskilt boende

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom
särskilt boende inom äldreomsorg.

T.ex. vårdbiträde, särskilt boende,
äldreomsorg

Se även 207011 Undersköterska,
särskilt boende

B, C, L och F

207026

Röntgenbiträde

Biträder på röntgenavdelning.

207029

Vårdbiträde, hemtjänst

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete i form T.ex. vårdbiträde, hemtjänst, äldreomsorg
av hemtjänst inom äldreomsorg (inklusive
omsorg om personer med funktionsnedsättning).

207090

Biträdesarbete, annat

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete.
Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är lämplig.

B, C, L och F

B, C, L och F

T.ex. sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde,
jourbiträde, omsorgsbiträde,
assistent/vårdavdelning, vårdnära
servicemedarbetare

Se även 207009 Undersköterska,
hemtjänst

B, C, L och F

B, C, L och F
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208010

Sjukhusfysiker

Beskrivning
Sjukhusfysiker

Exempel på titlar
(även andra titlar förekommer)

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. sjukhusfysiker

B, C, L och F

Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.
208011

Sjukhuskemist

Sjukhuskemist

T.ex. sjukhuskemist, kemist

B, C, L och F

208012

Obduktionstekniker

Biträder vid obduktioner.

T.ex. obduktionstekniker

B, C, L och F

208013

Biomedicinsk analytiker

Utför och bedömer laboratorieanalyser eller
fysiologiska undersökningar.

T.ex. biomedicinsk analytiker

B, C, L och F

T.ex. cytodiagnostiker

B, C, L och F

Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.
208014

Cytodiagnostiker

Utför och bedömer cytologiska undersökningar
inkl. diagnostisering.

208015

Andra specialiteter inom hälso- och
sjukvård

Arbetar som specialist inom hälso- och sjukvård. T.ex. immunolog, biolog, mikrobiolog,
molekylärbiolog, optiker, perfusionist,
biomedicinare, sjukhusgenetiker,
yrkeshygieniker

208016

Laboratoriebiträde

Utför laboratoriearbete.

T.ex. laboratoriebiträde

B, C, L och F

208017

Farmaceut

Ger information till patienter/personal om
användning och effekter av läkemedel samt
läkemedelshantering och -beredning. Kan även
arbeta övergripande med läkemedelsfrågor
utifrån ett farmaceutperspektiv.

T.ex. farmaceut, apotekare, receptarie

B, C, L och F

208090

Laboratoriearbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. laboratorieassistent,
laboratorietekniker

B, C, L och F

Tandläkare, allmäntandvård

T.ex. tandläkare, allmäntandläkare,
distriktstandläkare

B, C, L och F

För laboratorieingenjör se 502016
Ingenjör hälso- och sjukvård

B, C, L och F

Tandvårdsarbete
251010

Tandläkare, allmäntandvård

Tandläkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
251011

Specialisttandläkare

Specialisttandläkare

T.ex. specialisttandläkare eller
övertandläkare inom bettfysiologi,
Tandläkare är en skyddad yrkestitel enligt
endodonti, odontologisk radiologi, oral
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
kirurgi, oral protetik, ortodonti, parodontologi
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten. och pedodonti

B, C, L och F

16 (31)

Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

etikettnamn

251012

Sjukhustandläkare

Beskrivning
Sjukhustandläkare

Exempel på titlar
(även andra titlar förekommer)

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. sjukhustandläkare

B, C, L och F

T.ex. tandläkare under
specialiseringstjänstgöring,
assistenttandläkare

B, C, L och F

Tandläkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.
251013

Tandläkare under
specialiseringstjänstgöring

Tandläkare under specialiseringstjänstgöring
Tandläkare är en skyddad yrkestitel enligt
Socialstyrelsen. Legitimation krävs samt att
arbetsuppgifterna huvudsakligen följer etiketten.

252010

Tandsköterska

Tandsköterska

T.ex. tandsköterska, ortodontiassistent

B, C, L och F

252011

Tandhygienist

Tandhygienist

T.ex. tandhygienist

B, C, L och F

Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.
252012

Tandtekniker

Tandtekniker

T.ex. tandtekniker

B, C, L och F

252090

Tandvårdsarbete, annat

Utför annat arbete inom området tandvård.
Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. tandvårdsbiträde, tandtekniskt biträde,
tandteknikerassistent

B, C, L och F

T.ex. arbetsterapeut, distriktsarbetsterapeut

B, C, L och F

T.ex. fysioterapeut, sjukgymnast,
distriktsfysioterapeut

B, C, L och F

Rehabilitering och förebyggande arbete
301010

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut
Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.

301011

Fysioterapeut

Fysioterapeut
Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.

301012

Arbetsterapibiträde

Biträder arbetsterapeut eller utför visst
behandlingsarbete.

T.ex. arbetsterapibiträde, terapibiträde,
äldresamordnare, äldrekonsulent,
aktivitetssamordnare, sysselsättningshandledare, terapibiträde, arbetshandledare

B, C, L och F

301013

Fysioterapiassistent

Biträder fysioterapeut eller utför visst
behandlingsarbete.

T.ex. fysioterapiassistent, fysioterapibiträde,
sjukgymnastikbiträde,
rehabiliteringsassistent

B, C, L och F
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

etikettnamn

301014

Logoped

Beskrivning
Diagnostiserar och behandlar röst-, tal- och
språkrubbningar.

Exempel på titlar
(även andra titlar förekommer)

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. logoped

B, C, L och F

T.ex. audionom

B, C, L och F

B, C, L och F

Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.
301015

Audionom

Diagnostiserar och rehabiliterar hörselskador.
Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.

301016

Syn-, hörsel- och talpedagog

Arbetar med barn och vuxna med språkliga
störningar.

T.ex. synpedagog, hörselpedagog,
talpedagog

301017

Dövtolk/Teckenspråkstolk

Översätter mellan talat språk och teckenspråk.

T.ex. dövtolk, teckentolk, teckendövtolk,
teckenspråkstolk, dövblindtolk,
teckenspråkslärare, vuxendövtolk

301018

Dietist

Ger kostbehandling samt råd och information i
kostfrågor.

T.ex. dietist

För språktolk se 301090
Rehabiliterings- och förebyggande
arbete, annat

B, C, L och F

B, C, L och F

Skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen.
Legitimation krävs samt att arbetsuppgifterna
huvudsakligen följer etiketten.
301020

Hjälpmedelskonsulent

Utbildar, informerar och ger råd om hjälpmedel
utifrån brukarens behov och förutsättningar.

T.ex. hjälpmedelskonsulent, syn- och
hörselinstruktör, larmansvarig

För hjälpmedelstekniker se 503014
Tekniker, hälso- och sjukvård

B, C, L och F

301021

Hälsovetare

Utför utrednings-, planerings- eller
utvärderingsarbete samt utbildar och informerar
och ger råd inom hälso- och friskvårds-samt
folkhälsoarbete.

T.ex. hälsopedagog, hälsoutvecklare,
hälsovägledare, folkhälsosamordnare,
folkhälsostrateg, friskvårdssamordnare
folkhälsoutvecklare, folkhälsoplanerare,

För friskvårdsarbete, instruktör, och
friskvårdskonsulent se 452014
Friskvårdsarbete, badpersonal

B, C, L och F

301090

Rehabiliterings- och förebyggande arbete,
annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. kiropraktor, ergonom, massör,
hörselvårdsassistent, audiometris,
språktolk, kostrådgivare

För rehabiliteringsassistent se 301013 B, C, L och F
Fysioterapiassistent
För arbetshandledare,
arbetskonsulent, aktivitetsledare och
äldrekonsulent se 301012
Arbetsterapibiträde
För syn- och hörselinstruktör se
301020 Hjälpmedelskonsulent

Arbete inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri (kommun) och integrationsarbete
351008

Socialsekreterare, barn och unga,
myndighetsutövning

Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar
ärenden inom området barn och unga.
Myndighetsutövning ingår.

T.ex. socialsekreterare barn och unga

För socialsekreterare barn och unga,
utan myndighetsutövning, se istället
351010 Socialsekreterare, övrigt

B, C, L och F
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Se även 351012 Socialsekreterare,
biståndsbedömare

B, C, L och F

T.ex. socialsekreterare, socialinspektör,
familjerättssekreterare, familjebehandlare,
familjehemssekreterare, missbruksvård,
socialsekreterare öppenvård,
socialsekreterare stöd och rådgivning,
socialsekreterare myndighet vuxna,
socialsekreterarsamordnare

För socialsekreterare ekonomiskt
bistånd se istället 351009
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)

kod

etikettnamn

351009

Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd

Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar
samt fattar biståndsbeslut inom individ- och
familjeomsorgsområdet ekonomiskt bistånd.

351010

Socialsekreterare, övrigt

Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar
inom individ- och familjeomsorgsområdet.

För socialsekreterare barn och unga
med myndighetsutövning, se istället
351008 Socialsekreterare, barn och
unga, myndighetsutövning.

351011

Fältsekreterare

Uppsökande förändrings- och motivationsarbete, T.ex. fältsekreterare, fältassistent,
främst inriktat mot barn och unga. Arbetar med ungdomshandledare (fält),
utåtriktat och förebyggande socialt arbete.
ungdomsbehandlare, ungdomsstödjare,
fältarbetare

Beroende på arbetsuppgift för
fältsekreterare, fältassistent m.fl.. se
452011 Fritidsledare.

B, C, L och F

351012

Socialsekreterare, biståndsbedömare

Utreder, planerar, bedömer och utvärderar
hjälpbehov, stödinsatser och service till brukare
inom områdena individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, funktionsnedsättning, psykiatri och
personlig assistans.

Se även 351009 Socialsekreterare,
ekonomiskt bistånd.

B, C, L och F

T.ex. socialsekreterare biståndsbedömare,
biståndsbedömare, biståndshandläggare,
LSS-handläggare, jourhandläggare, social
omsorgshandläggare

För familjehemssekreterare se 351010
Socialsekreterare, övrigt
För färdtjänsthandläggare se 151023
Handläggare, individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg,
funktionsnedsättning, socialpsykiatri
och integrationsarbete

351013

Familjerådgivare

Arbetar med familjerådgivning, stöd och
konfliktlösning. Arbetar med familjer med
relationsproblem samt vårdnads- och
umgängesfrågor.

T.ex. familjerådgivare, familjepedagog,
familjeterapeut, samtalsbehandlare

För familjebehandlare,
familjerättssekreterare och
familjehemssekreterare se istället
351010 Socialsekreterare, övrigt

B, C, L och F
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

etikettnamn

351014

Integrationshandläggare

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För integrationspedagog och
integrationshandledare se istället
351015 Behandlingsassistent/
Socialpedagog

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)
Utreder, planerar, bedömer och utvärderar
flyktingars hjälpbehov.

T.ex. integrationshandläggare,
integrationssamordnare,
integrationskonsulent, flyktingsekreterare,
flyktinghandläggare

För ungdomspedagog se istället
351015 Behandlingsassistent/
Socialpedagog
För boendehandledare i
behandlingshem se istället 351015
Behandlingsassistent/Socialpedagog
För boendehandledare i eget hem eller
stödboende se istället 351034
Boendestödjare, i hemmiljö,
funktionsnedsättning
351015

Behandlingsassistent/Socialpedagog

Socialt förändrings- och motivationsarbete med
pedagogisk inriktning mot barn, unga, vuxna
inom socialtjänstens ansvarsområde eller
ensamkommande barn, oftast på institutioner,
eller behandlingshem/HVB-hem (Hem för vård
eller boende).

T.ex. behandlingsassistent, socialpedagog,
ungdomspedagog, ungdomshandledare
(behandlingshem), boendehandledare
(behandlingshem), behandlare,
boendepedagog, behandlingspedagog,
integrationspedagog,
integrationshandledare

För stödpedagog se istället 351030
Stödpedagog, funktionsnedsättning

B, C, L och F

För boendestödjare samt
boendehandledare eget boende eller
stödhem se istället 351034
Boendestödjare, i hemmiljö,
funktionsnedsättning
För familjebehandlare se istället etikett
351013 Familjerådgivare

351016

Arbetsmarknadskonsulent

Arbetsuppgifterna består i att planera,
genomföra och dokumentera insatser som syftar
till att arbetssökande ska komma närmare
arbetslivet.

T.ex. arbetsmarknadskonsulent,
arbetskonsulent, arbetsmarknadscoach,
jobbcoach, jobbmatchare,
arbetsmarknadshandläggare (mot enskild),
arbetsmarknadssekreterare (mot enskild),
praktiksamordnare, arbetshandledare

351030

Stödpedagog, funktionsnedsättning

Stödjer personer med funktionsnedsättning
T.ex. stödpedagog, habiliteringspedagog,
(direkt eller via arbetslaget) med pedagogisk
aktiveringspedagog
vägledning och individanpassat vardagsstöd för
att skapa goda levnadsvillkor. Arbetar med
metod, utveckling och samordning.

För arbetsmarknadshandläggare och B, C, L och F
arbetsmarknadssekreterare på
övergripande nivå, ej mot enskild, se
t.ex. 151010 Handläggare,
övergripande verksamhet eller 151090
Handläggare, annan
Se även 351031 Stödassistent/
Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning eller 351032 Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet,
funktionsnedsättning

B, C, L och F
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

etikettnamn

351031

Stödassistent/Vårdare, gruppboende,
funktionsnedsättning

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)
Stödjer personer med funktionsnedsättning, på
gruppboenden och korttidsboenden, med
individanpassat vardagsstöd för att skapa goda
levnadsvillkor.

T.ex. stödassistent, vårdare,
Se även 351030 Stödpedagog,
habiliteringsassistent, habiliteringspersonal, funktionsnedsättning
aktiveringsassistent, omsorgsassistent,
Se även 351034 Boendestödjare, i
hemmiljö, inom funktionsnedsättning

Möjliga
ansvarskoder
B, C, L och F

För boendehandledare i
behandlingshem se istället 351015
Behandlingsassistent/Socialpedagog
För boendehandledare i eget hem eller
stödboende se istället 351034
Boendestödjare, i hemmiljö,
funktionsnedsättning
351032

Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet,
funktionsnedsättning

Stödjer personer med funktionsnedsättning med T.ex. stödassistent, vårdare,
individanpassat vardagsstöd för att skapa goda arbetshandledare (dagverksamhet),
levnadsvillkor.
handledare dagverksamhet, aktivitetsledare,
habiliteringsassistent, habiliteringspersonal,
omsorgsassistent

Se även 351030 Stödpedagog,
funktionsnedsättning

B, C, L och F

Se även 351034 Boendestödjare, i
hemmiljö, inom funktionsnedsättning
För boendehandledare i
behandlingshem se istället 351015
Behandlingsassistent/Socialpedagog
För boendehandledare i eget hem eller
stödboende se istället 351034
Boendestödjare, i hemmiljö,
funktionsnedsättning

351033

Vårdbiträde/Stödbiträde,
funktionsnedsättning

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom
funktionsnedsättning.

T.ex. vårdbiträde, habiliteringsbiträde,
stödbiträde, stödpersonal

För stödassistent, habiliteringsassistent och habiliteringspersonal se
351031 Stödassistent/Vårdare,
gruppboende, funktionsnedsättning
eller 351032 Stödassistent/Vårdare,
dagverksamhet, funktionsnedsättning

B, C, L och F
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Etikett AID
kod

etikettnamn

351034

Boendestödjare, i hemmiljö, inom
funktionsnedsättning

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

(även andra titlar förekommer)
Stödjer i hemmiljö eller stödboende personer
med funktionsnedsättning med individanpassat
vardagsstöd för att skapa goda levnadsvillkor.

T.ex. boendestödjare funktionsnedsättning, För boendestödjare socialpsykiatri se
boendehandledare (eget hem eller
351035 Skötare/Boendestödjare,
stödboende), boendeassistent
behandlingsarbete i hemmiljö, inom
socialpsykiatri

Möjliga
ansvarskoder
B, C, L och F

Se även 351031 Stödassistent/
Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning eller 351032 Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet,
funktionsnedsättning
För boendehandledare i
behandlingshem se 351015
Behandlingsassistent/Socialpedagog
351035

Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete inom
i hemmiljö, inom socialpsykiatri
socialpsykiatrisk vård och ger stöd till boende i
hemmiljö eller stödboende.

T.ex. skötare, behandlingsarbete,
boendestödjare psykiatri,
boendehandledare psykiatri,
boendeassistent, undersköterska,
behandlingsassistent psykiatri

För boendestödjare inom
funktionsnedsättning se 351034
Boendestödjare, i hemmiljö, inom
funktionsnedsättning

B, C, L och F

För stödassistent se 351031
Stödassistent/Vårdare, gruppboende,
funktionsnedsättning
För boendehandledare i
behandlingshem se istället 351015
Behandlingsassistent/Socialpedagog
För boendehandledare i eget hem eller
stödboende se istället 351034
Boendestödjare, i hemmiljö, inom
funktionsnedsättning
351040

Personlig assistent

Ger stöd, social service och omvårdnad till den
funktionsnedsatte i den dagliga livssituationen
enligt sociallagstiftning.

T.ex. personlig assistent, ledsagare,
heminstruktör, avlösare

351041

Anhörigvårdare

Anhörigvårdaren som lever i
T.ex. anhörigvårdare
hushållsgemenskap med den funktionsnedsatte
och som ger stöd, social service och omvårdnad
enligt sociallagstiftning.

B, C, L och F

B, C, L och F
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Etikett AID
kod

etikettnamn

351090

Socialt arbete, annat

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För budget- och skuldrådgivare se
151016 Handläggare, konsument-,
medborgar- och samhällsservice

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)
Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. personligt ombud

För överförmyndarhandläggare, se
151090 Handläggare, annan
För ungdomshandledare fält se 351011
Fältsekreterare
För ungdomshandledare
behandlingshem se 351015
Behandlingsassistent/Socialpedagog
För jobbcoach, jobbmatchare,
arbetsmarknadskonsulent och
arbetshandledare se 351016
Arbetsmarknadskonsulent
För integrationshandledare se 351015
Behandlingsassistent/ Socialpedagog
352010

Kurator

Kurator

T.ex. kurator, skolkurator

352090

Kurativt arbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. drogterapeut, alkoholterapeut

B, C, L och F
För boendehandledare i
behandlingshem se istället 351015
Behandlingsassistent/Socialpedagog
För boendehandledare i eget hem eller
stödboende se istället 351034
Boendestödjare, i hemmiljö,
funktionsnedsättning eller 351035
Skötare/Boendestödjare,
behandlingsarbete i hemmiljö inom
socialpsykiatri
För familjebehandlare se 351010
Socialsekreterare, övrigt
För kurator se 352010 Kurator

B, C, L och F
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Etikettlista AID 2018-02-28
Etikett AID
kod

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För förskolelärare i förskoleklass, se
402010 Förskollärare

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

(även andra titlar förekommer)

etikettnamn

Arbete i förskole-, skol- fritids- och annan pedagogisk verksamhet
Oavsett behörighet och/eller legitimation.

401009

Lärare grundskola, årskurs F-3

Undervisar i förskoleklass och/eller årskurs 1-3 i
grundskola, det vill säga del av det som tidigare
kallades grundskolans tidigare år. inkl.
förskoleklass, grundsärskola, vuxenutbildning
eller motsvarande.

T.ex. lärare F-3, grundlärare F-3,
grundskollärare tidigare år, lärare
grundskola, lågstadielärare, lärare
förskoleklass

För lärare i fritidshem som undervisar
förskoleklass se 402011 Lärare i
fritidshem

401010

Lärare grundskola, årskurs 4-6

Undervisar i årskurs 4-6 i grundskola. Inkl.
T.ex. lärare 4-6, grundlärare 4-6,
grundsärskola eller motsvarande det vill säga
grundskollärare tidigare/senare år, lärare
del av det som tidigare kallades grundskolans
grundskola, mellanstadielärare
tidigare år. Definition av tidigare år beror på den
enskilde huvudmannens organisation. inkl.
förskoleklass, grundsärskola, vuxenutbildning
eller motsvarande.

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

401011

Lärare grundskola, årskurs 7-9

Undervisar i årskurs 7-9 i grundskola, det vill
T.ex. lärare 7-9, ämneslärare 7-9,
säga del av det som tidigare kallades
grundskollärare senare år, lärare
grundskolans senare år. Definition av senare år grundskola, högstadielärare
beror på den enskilde huvudmannens
organisation. inkl. grundsärskola,
vuxenutbildning eller motsvarande.

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

401012

Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen

Undervisar i allmänna teoretiska ämnen vid
gymnasieskola, vuxenutbildning och
gymnasiesärskola.

Gymnasielärare allmänna ämnen

För lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, B, C, L och F samt
hem- och konsumentkunskapslärare, annat uttalat ansvar
bildlärare, musiklärare, se 401014
Lärare, praktiska/estetiska ämnen

Arbetsområdet omfattar samtliga ämnen som
inte ingår i praktiska/estetiska ämnen eller
yrkesämnen.
401013

Lärare gymnasieskola, yrkesämnen

Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola,
vuxenutbildning och gymnasiesärskola.

T.ex. gymnasielärare yrkesämnen,
yrkeslärare, lärare i omvårdnadfordonstekniska-, bygg/anläggning-, hotelloch restaurangämnen med flera.

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

401014

Lärare, praktiska/estetiska ämnen

Undervisar huvudsakligen inom till exempel
idrott, slöjd, hem- och konsumentkunskap
oavsett skolform.

T.ex. lärare i bild, hem- och
Lärare i kulturskolan, se 451011
konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, Lärare, kulturskola
slöjd

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

401015

Lärare, folkhögskola

Undervisar vid folkhögskola.

T.ex. lärare folkhögskola

B, C, L och F

401016

Speciallärare

Undervisar elever med behov av särskilt stöd

T.ex. speciallärare, speciallärare i särskola,
speciallärare med inriktning mot
funktionsnedsättning

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar
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Etikett AID
kod

etikettnamn

401017

Specialpedagog

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För övriga pedagoger verksamma i
skolan se 403013
Instruktör/Handledare

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

(även andra titlar förekommer)
Ger stöd och handledning åt lärare/förskollärare T.ex. specialpedagog
i undervisning av elever. inkl. specialpedagog i
landsting.

För resurspedagog se 403015
Lärarassistent
401018

SFI-lärare

Undervisar i svenska för invandrare.

T.ex. SFI-lärare

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

401019

Lärare, modersmål

Undervisar elever i modersmål.

T.ex. modersmålslärare, lärare modersmål, För förskoleverksamhet, se även
hemspråkslärare, språkstödjare (skola och 403012 Modersmålstränare, förskola
vuxenutbildning)
För modersmålstränare och
språkstödjare mot förskola se 403012
Modersmålstränare, förskola

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

402010

Förskollärare

Undervisar och organiserar aktiviteter för barn
vid förskola eller i förskoleklass.

T.ex. förskollärare, förskollärare i
förskoleklass

För lärare i förskoleklass, se 401009
Lärare grundskola, årskurs F-3

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

402011

Lärare i fritidshem

Undervisar och organiserar aktiviteter för
skolelever vid fritidshem och skolbarnomsorg
eller i förskoleklass, eller inom landstingens
fritidsverksamhet.

T.ex. lärare fritidshem, fritidspedagog

För fritidsledare se 452011
Fritidsledare

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

402090

Lärar-, förskollärararbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

Se även 151024 Handläggare, förskole- B, C, L och F samt
, skol-, fritids- och annan pedagogisk annat uttalat ansvar
verksamhet
För resurspedagog se 403015
Lärarassistent

403010

Barnskötare

Sköter och aktiverar barn vid förskola,
förskoleklass och fritidshem.

T.ex. barnskötare i förskola

403011

Dagbarnvårdare

Sköter och aktiverar barn i familjedaghem.

T.ex. dagbarnvårdare, barnskötare
familjedaghem

403012

Modersmålstränare, förskola

Tränar förskolebarn i modersmål.

T.ex. modersmålstränare,
För modersmålslärare och
B, C, L och F samt
hemspråkstränare, språkstödjare (förskola) språkstödjare i skola och för vuxna, se annat uttalat ansvar
401019 Lärare, modersmål

403013

Instruktör/Handledare

Instruerar eller handleder elever och/eller lärare i T.ex. instruktör, handledare,
olika ämnen oavsett skolform.
idrottsinstruktör, studiehandledare (stöd i
egna skolan och förskolans undervisning)
språkhandledare, tränare

För resurspedagog se 403015
Lärarassistent.

Informerar och ger vägledning om studieval,
yrken och yrkesval

För studiehandledare som stödjer i den B, C, L och F
egna skolan och förskolans
undervisning se 403013
Instruktör/Handledare

403014

Studie- och yrkesvägledare

T.ex. studie- och yrkesvägledare,
studiehandledare (val framtida studier), syofunktionär, SYO-konsulent,
ungdomskonsulent

Se även 207015 Barnsköterska, hälso- B, C, L och F
och sjukvård
B, C, L och F

B, C, L och F samt
annat uttalat ansvar

För studiehandledare vid val av
framtida studier se 403014 Studie- och
yrkesvägledare
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(även andra titlar förekommer)
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403015

Lärarassistent

Bistår lärare i undervisningen.

T.ex. lärarassistent, resurspedagog,
klassassistent

B, C, L och F

403016

Elevassistent

Stödjer elever i skolarbetet.

T.ex. elevassistent, elevstödjare,
resursassistent, elevresurs

B, C, L och F

403090

Skolarbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. skolvärd, klassmorfar, kamratstödjare För ungdomsledare, se 452011
Fritidsledare

B, C, L och F

Kultur-, turism- och friluftsarbete
451010

Kultursekreterare/kulturhandläggare

Handlägger arbetsuppgifter av allmänkulturell
natur.

T.ex. kultursekreterare, konsulent,
intendent, kultursamordnare,
kulturutvecklare

B, C, L och F

451011

Lärare, kulturskola

Utför pedagogiskt arbete inom kulturskolan.

T.ex. lärare i dans, drama, media och musik

B, C, L och F

451012

Kulturarbete

Arbetar med skapande eller konstnärligt arbete. T.ex. dansare, regissör, skådespelare,
musiker, producent, konstnärlig ledare

Museiintendent, se 451014
Museiarbete

B, C, L och F

451013

Antikvarie

Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård.

T.ex. antikvarie, konservator

Museipedagog, se 451014
Museiarbete

B, C, L och F

451014

Museiarbete

Museiarbete

T.ex. museiassistent, museifotograf,
Konservator, se 451013 Antikvarie
museivärd, museiintendent, museipedagog,
museikoordinator, museiguide

B, C, L och F

451015

Bibliotekarie

Bibliotekarie

T.ex. bibliotekarie, skolbibliotekarie,
bibliotekspedagog, bibliotekssamordnare

B, C, L och F

451016

Biblioteksassistent

Biblioteksassistent

T.ex. biblioteksassistent, filialföreståndare

För biblioteksadministratör, se 152019 B, C, L och F
Administratör, kultur, turism och
friluftsområdet

451090

Kulturarbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. kulturassistent

För museiguide, se 451014
Museiarbete

B, C, L och F

För administration inom kultur, se
152019 Administratör, kultur, turism
och friluftsområdet
452010

Turism, rekreation och friluftskonsulent

Planerar, organiserar och utvecklar verksamhet T.ex. turistkonsulent, föreningskonsulent,
inom turism, rekreations- och friluftsfrågor.
fritidssamordnare, fritidsutvecklare

För fritidssamordnare i skola, se
452011 Fritidsledare

B, C, L och F
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Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. fritidsledare (även i skola),
fritidsgårdsföreståndare, fritidshemsföreståndare (fristående från skola),
ungdomsledare, aktivitetsledare,
fritidsassistent.
Även vissa fältassistenter (351011) förs hit
beroende på arbetsuppgifter.

Se även 351011, Fältsekreterare

B, C, L och F

Arbetar med turistverksamhet till exempel på
turistbyrå eller som guide.

T.ex. turistguide, turistinformatör,
turismhandläggare, turismsamordnare,
destinationsutvecklare,
evenemangssamordnare

För turismassistent, se 452090 Turism, B, C, L och F
rekreation och friluftsarbete annat

Badmästare

Arbetar i bad-/simhall med ansvar för ordning
och säkerhet.

T.ex. badmästare,
simhallsföreståndare/chef

Se även 452014 Friskvårdsarbete,
badpersonal

452014

Friskvårdsarbete, badpersonal

Arbetar i bad-/simhall samt med
friskvårdsinsatser.

T.ex. badvakt, instruktör, simlärare,
badvärd, gyminstruktör, aktivitetshandledare, friskvårdspersonal,
friskvårdsassistent, friskvårdskonsulent

För folkhälsoplanerare, hälsopedagog, B, C, L och F
se 301021 Hälsovetare

452090

Turism, rekreation och friluftsarbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. turismassistent/fritidsassistent inom
kultur, turism, rekreation och friluftsarbete

För administration inom turism, se
152019 Administratör, kultur, turism
och friluftsområdet

(även andra titlar förekommer)

kod

etikettnamn

452011

Fritidsledare

Planerar, organiserar och leder fritids-/
föreningsverksamhet.

452012

Turismarbete

452013

B, C, L och F

B, C, L och F

För fritidsassistent inom fritidsverksamhet för ungdomar se 452011
Fritidsledare
Aktivitetsledare, se 452011
Fritidsledare

Teknikarbete
501010

Fysisk samhällsplanerare

Arbetar med fysisk samhällsplanering, så som
T.ex. arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt,
detaljplanearbete och översiktsplanearbete samt planeringsarkitekt, planingenjör,
fastighetsbildning.
planhandläggare, landskapsarkitekt,
samhällsplanerare, förrättningslantmätare,
lantmäteriingenjör, översiktsplanerare

För exploateringsingenjör se 502013
Ingenjör, mark, fastigheter

B, C, L och F

För bygglovsarkitekt se 501011
Bygglovshandläggare
För projektör se 502013 Ingenjör,
mark, fastigheter

501011

Bygglovshandläggare

Handlägger bygglovsärenden.

T.ex. bygglovshandläggare,
bygglovsingenjör, bygglovsarkitekt

B, C, L och F

501012

Byggnadsinspektör

Granskar, besiktigar bygg- och
anläggningsprojekt.

T.ex. byggnadsinspektör, byggnadsingenjör För byggnadsingenjör med inriktning
(inspektionsarbete)
mark och fastigheter se 502013
Ingenjör, mark, fastigheter

B, C, L och F
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Etikett AID

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

T.ex. miljö-, hälso-, livsmedelsinspektör,
miljöskydds- och hälsoskyddsinspektör

För ekolog, kommunekolog och
miljöstrateg se 151017 Handläggare,
miljöfrågor

B, C, L och F

T.ex. systemutvecklare, IT-ingenjör,
IT-strateg (med systemutveckling/
programmering som arbetsinnehåll)

För GIS-ingenjör, se 502011 Ingenjör,
mätning, kartering, GIS

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)

kod

etikettnamn

501013

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Övervakar att lagstiftning inom miljö- och
hälsoområdet efterlevs.

502010

Systemutvecklare

Arbetar med system och applikationer, utreder
behov och utveckling inom IT. Vid förvaltning
och utveckling av digitala system företräder
systemutvecklaren systemperspektivet i dialog
med verksamhetsföreträdare som t ex
systemförvaltare och IT-samordnare.

För systemförvaltare/handläggare IT,
IT-samordnare m.fl. se 151014
Handläggare, IT
För systemtekniker se 503010,
Tekniker, IT

502011

Ingenjör, mätning, kartering, GIS

Arbetar med insamling, bearbetning, analys och T.ex. mätningsingenjör, kartingenjör, GISpresentation av geografisk information.
ingenjör, GIS-samordnare,
Geodatasamordnare

För markingenjör och exploateringsingenjör, se 502013 Ingenjör, mark,
fastigheter

B, C, L och F

För karttekniker se 503011 Tekniker,
lantmäteri
För förrättningslantmätare och
lantmäteriingenjör se 501010 Fysisk
samhällsplanerare
502012

Ingenjör, park/gator, trafik

Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som T.ex. gatuingenjör, projekteringsingenjör
t.ex. projektering av parker, gator, vägar, trafik. (park/gator och trafik), trafikingenjör,
trafikplanerare teknisk inriktning,
parkingenjör, anläggningsingenjör

För trafikplanerare med handläggarB, C, L och F
inriktning och kollektivtrafikhandläggare, se 151025 Handläggare,
infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor
För VA-ingenjör se 502014 ingenjör,
drift, VA-ingenjör
För projekteringsingenjör med
inriktning mark, fastigheter se 502013
Ingenjör, mark, fastigheter
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502013

Ingenjör, mark, fastigheter

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För förrättningslantmätare och
lantmäteriingenjör, se 501010 Fysisk
samhällsplanerare

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)
Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som T.ex. fastighetsförvaltare,
rör förvaltning samt förvärv och avyttring av
fastighetsingenjör, markingenjör,
mark, byggnader med mera.
exploateringsingenjör, projektör,
projekteringsingenjör (mark och fastigheter),
byggprojektledare, byggnadsingenjör
(mark/fastighet)

För fastighetstekniker, se 503012
Tekniker, drift
För byggnadsingenjör med inriktning
inspektion se 501012
Byggnadsinspektör
För projekteringsingenjör med
inriktning park/gator och trafik se
502012 Ingenjör, park/gator, trafik
För GIS-ingenjör se 502011 Ingenjör,
mätning, kartering, GIS

502014

Ingenjör, drift, VA-ingenjör

Utreder, utvärderar, planerar och genomför
arbete i frågor som rör drift, underhåll av
anläggningar m.m.

T.ex. VA-ingenjör, driftingenjör,
För byggnadsingenjör se 501012
processingenjör, elingenjör, energiingenjör, Byggnadsinspektör
underhållsingenjör

B, C, L och F

502016

Ingenjör, hälso- och sjukvård

Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och
sjukvård

T.ex. medicinteknisk ingenjör,
ortopedingenjör, laboratorieingenjör,
sjukhusingenjör, hälso- och
sjukvårdsingenjör, hörselingenjör

B, C, L och F
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Etikett AID
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502090

Ingenjör, annan

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För kartingenjör och GIS-ingenjör, se
502011 Ingenjör, mätning, kartering,
GIS

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)
Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. arbetsmiljöingenjör

För förrättningslantmätare, lantmäteriingenjör, se 501010 Fysisk
samhällsplanerare
För bygglovsingenjör se 501011
Bygglovshandläggare
För exploateringsingenjör se 502013
Ingenjör, mark, fastigheter
För trafikingenjör, se 502012 Ingenjör,
park/gator, trafik
För VA-ingenjör, se 502014 Ingenjör,
drift, VA-ingenjör
För laboratorieingenjör och
sjukhusingenjör, se 502016 Ingenjör,
hälso- och sjukvård
503010

Tekniker, IT

Arbetar med support, systemstöd,
nätverkssupport, systemadministration m.m.

T.ex. It-tekniker, ADB-tekniker,
systemtekniker, supporttekniker,
nätverkstekniker, datatekniker

För systemförvaltare se 151014
Handläggare, IT

B, C, L och F

503011

Tekniker, lantmäteri

Tekniker, lantmäteri

T.ex. karttekniker, lantmäteritekniker,
mätare, mätningstekniker, plantekniker

För förrättningslantmätare och
lantmäteriingenjör, se 501010 Fysisk
samhällsplanerare

B, C, L och F

För kartingenjör och GIS-ingenjör, se
502011 Ingenjör, mätning, kartering,
GIS
503012

Tekniker, drift

Arbetar med drift och underhåll av anläggningar T.ex. drifttekniker, maskinskötare,
För fastighetsskötare, se 521011
med mera.
värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, Fastighetsskötare
maskinreparatör, VA-tekniker, driftledare

B, C, L och F

503013

Tekniker, allmänteknisk

Tekniker, allmänteknisk

B, C, L och F

503014

Tekniker, hälso- och sjukvård

Tekniker, hälso- och sjukvård

T.ex. medicintekniker, hjälpmedelstekniker, För laboratorietekniker, se 208090
ortopedtekniker, steriltekniker,
Laboratoriearbete, annat
hörselvårdstekniker, hälso-och
sjukvårdstekniker, gipstekniker

B, C, L och F
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Etikett AID
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503090

Tekniker, annan

Beskrivning

Exempel på titlar

Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

För flygplatsarbete, se 521014
Fordonsförare

B, C, L och F

(även andra titlar förekommer)
Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. trafiktekniker, servicetekniker,
institutionstekniker, larmtekniker,
larminstallatör

För steriltekniker, se 503014 Tekniker,
hälso- och sjukvård
509090

Teknikarbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. sjukhusfotograf, fotograf, lagförman

För flygplatsarbete, se 521014
Fordonsförare

B, C, L och F

Hantverkararbete med mera
521010

Elektriker/elmontör

Arbetar med drift, reparation och installation av
el-anläggningar.

T.ex. elektriker, elmontör, eltekniker,
distributionselektriker

B, C, L och F

521011

Fastighetsskötare

Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av
fastigheter.

T.ex. fastighetsskötare, fastighetstekniker,
fastighetsreparatör, vaktmästare

B, C, L och F

521012

Anläggningsarbete

Utför anläggningsarbete.

T.ex. anläggningsarbetare, rörläggare,
För parkarbete i park och trädgård se
stensättare, vattenrörläggare, parkarbetare 521018 Park-/trädgårdsarbete
(anläggningsarbete)

B, C, L och F

521013

Hantverkare

Arbetar till exempel som snickare eller målare.

T.ex. hantverksarbetare, skorstensfejare,
hantverkare, reparatör, snickare,
yrkesarbetare, rörmokare,
byggnadssnickare, målare, rörmontör,
sotare, sömmerska, tapetserare

B, C, L och F

521014

Fordonsförare

Förare av fordon.

T.ex. fordonsförare, chaufför, maskinförare, För sopbilsförare, se 651012
lastbilsförare, bilförare, bussförare,
Renhållningsarbete
grävmaskinförare, traktorförare,
transportarbete, banpersonal flygplats
För servicepersonal flygplats se
152090 Administratör, annan

B, C, L och F

521015

Vaktmästare

Arbetar med tillsyn, ordning och skötsel av
material såväl inom- som utomhus.

T.ex. vaktmästare, sjukhusvaktmästare,
idrottsanläggningsvaktmästare,
badvaktmästare, skolvaktmästare

521016

Kontorsvaktmästare

Arbetar med kontorsservice.

T.ex. kontorsvaktmästare

521017

Parkeringsvakt/trafikövervakare

Övervakar efterlevnad av parkeringsföreskrifter. T.ex. parkeringsvakt, trafikövervakare

521018

Park-/trädgårdsarbete

Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar.

T.ex. parkarbetare, trädgårdsarbetare,
naturvårdare, trädgårdsmästare,
idrottsplatsarbetare, skötselarbetare

521019

Lantbruksarbete

Utför jordbruksarbete eller arbetar med
djurskötsel.

T.ex. djurvårdare, jordbruksarbetare,
djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare

529090

Hantverkararbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. servicepersonal, verkstadsarbetare,
säkerhetsvakt, vakt

För säkerhetsvakt och vakt se 529090 B, C, L och F
Hantverkararbete, annat
B, C, L och F
B, C, L och F
För parkarbete i
anläggningsverksamhet se 521012
Anläggningsarbete

B, C, L och F

B, C, L och F

För reparatör se 521013 Hantverkare

B, C, L och F
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Hänvisningar

Möjliga
ansvarskoder

Räddningstjänstarbete
551010

Brandingenjör

Arbetar med risk- och säkerhetsfrågor inom
räddningstjänst.

T.ex. brandingenjör

B, C, L och F

551011

Brandinspektör

Arbetar förebyggande med brandskydds- och
säkerhetsfrågor. Utför tillsynsarbete m.m.

T.ex. brandinspektör,
brandskyddskontrollant

B, C, L och F

551012

Brandmästare

Leder dagligt arbete och utbildning på
brandstation. Leder det operativa arbetet för
utryckningsstyrkor, besiktigar brandskydd.

T.ex. brandbefäl, brandmästare,
insatsledare, styrkeledare

B, C, L och F

551013

Brandman

Utför räddnings- och förebyggande arbete.

T.ex. brandman, brandpersonal i
räddningstjänst, brandförman

B, C, L och F

Köks- och måltidsarbete
601010

Kock

Tillagar mat och svarar för uppläggning.

T.ex. kock, husmor, kallskänka, kokerska,
köksmästare

B, C, L och F

601011

Kostekonom

Arbetar med ekonomi och kvalitetsuppföljning
inom kostområdet.

T.ex. kostekonom

B, C, L och F

601012

Måltidspersonal

Assisterar vid matlagning eller serverar.

T.ex. köksbiträde, måltidsbiträde,
måltidspersonal, restaurangbiträde,
serveringsbiträde, måltidspersonal
mottagningskök

B, C, L och F

609090

Köks- och måltidsarbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. kassabiträde, cafeteriabiträde

B, C, L och F

Städ, tvätt och renhållningsarbete
651010

Lokalvårdare/städare

Lokalvårdare/städare.

T.ex. lokalvårdare, städare, städerska,
instruktionsstädare, skolstädare

B, C, L och F

651011

Tvätteriarbete

Tvätteriarbete.

T.ex. tvättbiträde, tvättmaskinskötare

B, C, L och F

651012

Renhållningsarbete

Renhållning eller avfallshantering.

T.ex. renhållningsarbetare, gaturenhållare,
sopbilsförare, sophämtare,
återvinningsarbetare, miljöarbetare,
kretsloppsarbetare

B, C, L och F

651013

Förrådsarbete

Förråds- eller lagerarbete.

T.ex. förrådsarbete, lagerarbetare,
godsmottagare

B, C, L och F

659090

Städ-, tvätt- och renhållningsarbete, annat

Denna ska endast användas om ingen annan
etikett inom området är rimlig.

T.ex. textilbiträde

B, C, L och F

