Etikettlista AID, 2015-02-13
Etikett AID

Beskrivning

Exempel

Ledningsarbete
Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i Bilaga F.

101010

Ledning, administration

Leder och samordnar verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå. Kommundirektör, landstingsdirektör

101011

Ledning, ekonomi

Leder och samordnar verksamhet inom ekonomiadministration.

101012

Ledning, personal

Leder och samordnar verksamhet inom personaladministration.

Personalchef

101013

Ledning, information

Leder och samordnar verksamhet inom information.

Informationschef

101014

Ledning, IT

Leder och samordnar verksamhet inom IT.

IT-chef

102010

Ledning, hälso- och sjukvård

Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård.

102510

Ledning, tandvård

Leder och samordnar verksamhet inom tandvård.

103010

Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete

Leder och samordnar verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete.

103510

Ledning, socialt och kurativt arbete

Leder och samordnar verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete.

103511

Ledning, äldreomsorg

Leder och samordnar verksamhet inom äldreomsorg.

103512

Ledning, omsorg funktionshindrade

Leder och samordnar verksamhet inom omsorg om funktionshindrade.

103513

Ledning, social verksamhet, äldreomsorg,
omsorg funktionshindrade

Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst,
omsorg om äldre och funktionshindrade

104010

Ledning, skola

Leder och samordnar verksamhet enbart inom skola.

104011

Rektor

Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, rektor tillika förskolechef samt
Rektor, rektor tillika förskolechef kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande
biträdande rektor. Rektor leder och samordnar bland annat det pedagogiska arbetet rektor, ställföreträdande rektor tillika förskolechef kodas med chefskod L (rektor vid
vid en skolenhet.
kulturskola se kod 104510)

(Rektor se kod 104011, rektor vid kulturskola se kod 104510)
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104012

Ledning, barnomsorg/förskola

Leder och samordnar verksamhet enbart inom barnomsorg/förskola. Förskolechef
leder och samordnar bland annat det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet.

Förskolechef kodas med chefskod B alternativt C, ställföreträdande förskolechef
kodas med L.

104013

Ledning, skola och barnomsorg/förskola

Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg/förskola.

(Rektor tillika förskolechef se kod 104011)

104510

Ledning, kultur, turism och fritid

Leder och samordnar verksamhet inom kultur, turism och fritid.

Rektor vid kulturskola.

105010

Ledning, tekniskt arbete

Leder och samordnar verksamhet inom teknikområdet.

Fastighetsförvaltare (fastighetsskötare/motsvarande se kod 521011)

105510

Ledning, räddningstjänst

Leder och samordnar verksamhet inom räddningstjänsten.

106010

Ledning, köks- och måltidsarbete

Leder och samordnar verksamhet inom köks- och måltidsarbete.

106510

Ledning, städ, tvätt och renhållning

Leder och samordnar verksamhet inom städ, tvätt och renhållning.

109090

Ledning, annan

Internatföreståndare, ekonomiföreståndare

Handläggar- och administratörsarbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
151010

Handläggare, övergripande
verksamhetsplanering

Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på
övergripande koncern-, förvaltnings- eller verksamhetsnivå.

151011

Handläggare, ekonomi

Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor
Ekonom, ekonomisekreterare, ekonomicontroller
som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering.

151012

Handläggare, personal/löner

Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom personalområdet i frågor Personalsekreterare, personalhandläggare, personalcontroller, personalkonsult,
som rör t.ex. förhandling, avtal, löner, rekrytering.
personalutvecklare, personalstrateg, lönesekreterare, lönehandläggare

151013

Handläggare, information

Utför informationsarbete internt och externt i frågor som rör verksamheten.

Informationssekreterare, informatör, kommunikatör

151014

Handläggare, IT

Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom IT.

IT-sekreterare, IT-strateg, IT-samordnare, IT-handläggare, IT-konsult,
webbdesigner

151015

Handläggare, upphandling/inköp

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

Upphandlare, upphandlingssekreterare, inköpare, inköpssekreterare,
inköpssamordnare

151016

Handläggare, konsumentfrågor

Vägleder, utreder, analyserar och informerar om konsumentfrågor rörande
produkter, tjänster och avtal.

Konsumentsekreterare, konsumentvägledare, konsumentrådgivare

151017

Handläggare, miljöfrågor

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

Miljöhandläggare, agenda 21, energirådgivare, miljöutredare, miljösamordnare

Vårdutvecklare, organisationsutvecklare, skolsekreterare
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151018

Jurist

Handlägger juridiska frågor.

Jurist, landstingsjurist, kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist

151019

Arkivarie

Utför arkivariearbete.

Arkivarie

151090

Handläggare, annan

152010

Administratör, övergripande verksamhet

Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar
underlag.

152011

Administratör, ekonomi

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

Ekonomiassistent.

152012

Administratör, personal/löner

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

PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult

152013

Administratör, information

Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar
Informationsassistent
information.

152014

Administratör, IT

Utför administrativt arbete inom IT.

152015

Administratör, socialtjänst

Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar
Socialassistent, softhandläggare
underlag som till exempel socialbidrag.

152016

Administratör, skola/fritid

Utför administrativt arbete inom skola/fritid.

Skolassistent, fritidsassistent

152017

Receptionist, telefonist

Utför receptionist- eller telefonistarbete.

Receptionist, telefonist

152018

Administratör, vård

Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom
vården.

Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare

152090

Administratör, annan

IT-assistent, IT-administratör

Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent,
inköpsassistent

Vård- och omsorgsarbete med mera
se bilaga F och G för eventuella kompletterande koder
201010

Överläkare

Överläkare

Överläkare (Specialitetskod obligatorisk)

201011

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin.

Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare
(Specialitetskod obligatorisk)

201012

Skolläkare

Skolläkare.

Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk)

201013

Företagsläkare

Företagsläkare.

Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk)
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202010

Specialistläkare

Specialistläkare.

Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se 201011) (Specialitetskod obligatorisk)

203010

Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring

Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare).

Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk)

203090

Läkare legitimerad, annan

Legitimerad läkare under till exempel vikariat.

(Specialitetskod obligatorisk)

204010

Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring

Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare).

Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig)

204090

Läkare ej legitimerad, annan

Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring.

(Specialitetskod ej tillämplig)

204510

Psykolog

Psykolog

Psykolog

204511

PTP-psykolog

Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP).

PTP-psykolog

204610

Psykoterapeut

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

Psykoterapeut

205010

Barnmorska, vårdavdelning

Barnmorska, vårdavdelning

Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning

205011

Barnmorska, mottagning/rådgivning

Barnmorska, mottagning/rådgivning

Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral

206010

Anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska

206011

Distriktssköterska

Distriktssköterska

Distriktssköterska

206012

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska

206013

Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

206014

Sjuksköterska, handikapp- och
äldreomsorg/geriatrik

Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik

Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg

206015

Intensivvårdssjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

206016

Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterska

206017

Sjuksköterska, medicin/kirurgi

Sjuksköterska, medicin/kirurgi

4 (13)

Etikett AID

Beskrivning

Exempel

206018

Sjuksköterska, barn och ungdom

Sjuksköterska, barn och ungdom

Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska

206019

Skolsköterska

Skolsköterska

Skolsköterska

206020

Företagssköterska

Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård.

Företagssköterska

206021

Sjuksköterska, annan specialistinriktning

Sjuksköterska, annan specialistinriktning

Onkologisjuksköterska

206022

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens
ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i
enlighet med gällande regelverk.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

206023

Sjuksköterska, specialfunktion

Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion.

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

206090

Sjuksköterska, allmän

206510

Röntgensjuksköterska

Utför röntgensjuksköterskeuppgifter

Röntgensjuksköterska

207010

Undersköterska, hemvård/hemsjukvård

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård.

Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård

207011

Undersköterska, äldreomsorg

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om
funktionshindrade).

Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst

207012

Undersköterska, habilitering

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering.

Undersköterska, habilitering

207013

Undersköterska, vård-/specialavdelning

Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning.

Undersköterska, akutvård, vård-/specialavdelning

207014

Undersköterska, mottagning

Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning.

Undersköterska, mottagningsarbete

207015

Barnsköterska

Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning sjuka barn.

Barnsköterska sjukvård

207016

Ambulanssjukvårdare

Utför ambulanssjukvårdaruppgifter.

Ambulanssjukvårdare

207017

Fotvårdsspecialist

Utför fotvårdsbehandlingar.

Fotvårdsspecialist

207018

Skötare, mottagning

Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård.

Skötare, mottagning

207019

Skötare, vårdavdelning

Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom
psykiatrisk vård.

Skötare, vård-/specialavdelning
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207020

Skötare, behandlingsarbete

Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende.

Skötare, behandlingsarbete

207021

Vårdare, gruppboende

Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende.

Vårdare/boendestödjare, gruppboende

207022

Vårdare, dagverksamhet

Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet.

Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet

207023

Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård.

Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård

207024

Vårdbiträde, äldreomsorg

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om
funktionshindrade).

Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst

207025

Vårdbiträde, habilitering

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering.

Vårdbiträde, habilitering

207026

Röntgenbiträde

Biträder på röntgenavdelning

Röntgenbiträde

207027

Personlig assistent

Ger social service och omsorg till funktionshindrade i den dagliga livssituationen.

Personlig assistent, ledsagare, heminstruktör

207028

Anhörig-/närståendevårdare

Vårdar anhörig/ närstående i hemmet.

Anhörigvårdare, närståendevårdare

207090

Biträdesarbete, annat

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete

Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde

208010

Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker

208011

Sjukhuskemist

Sjukhuskemist

Sjukhuskemist

208012

Obduktionstekniker

Biträder vid obduktioner

Obduktionstekniker

208013

Biomedicinsk analytiker

Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar.

Biomedicinsk analytiker

208014

Cytodiagnostiker

Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering.

Cytodiagnostiker

208015

Andra specialiteter inom hälso- och sjukvård

Arbetar som specialist inom hälso- och sjukvård

Immunolog, biolog, optiker, apotekare, perfusionist, biomedicinare

208016

Laboratoriebiträde

Utför laboratoriearbete

Laboratoriebiträde

208090

Laboratoriearbete, annat

Laboratorieassistent
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Tandvårdsarbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
251010

Tandläkare, allmäntandvård

Tandläkare, allmäntandvård

Distriktstandläkare

251011

Specialisttandläkare

Specialisttandläkare

Specialisttandläkare

251012

Sjukhustandläkare

Sjukhustandläkare

Sjukhustandläkare

251013

Tandläkare under specialiseringstjänstgöring

Tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Tandläkare under specialiseringstjänstgöring, assistenttandläkare

252010

Tandsköterska

Tandsköterska

Tandsköterska

252011

Tandhygienist

Tandhygienist

Tandhygienist

252012

Tandtekniker

Tandtekniker

Tandtekniker

252090

Tandvårdsarbete, annat

Tandvårdsbiträde, tandtekniskt biträde

Rehabilitering och förebyggande arbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
301010

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

301011

Fysioterapeut

Fysioterapeut

Fysioterapeut, sjukgymnast

301012

Arbetsterapibiträde

Biträder arbetsterapeut eller utför visst behandlingsarbete.

Arbetsterapibiträde, terapibiträde

301013

Fysioterapibiträde

Biträder fysioterapeut eller utför visst behandlingsarbete.

Fysioterapibiträde, sjukgymnastikbiträde

301014

Logoped

Diagnostiserar och behandlar röst-, tal- och språkrubbningar.

Logoped

301015

Audionom

Diagnostiserar och rehabiliterar hörselskador

Audionom

301016

Syn-, hörsel- och talpedagog

Arbetar med barn och vuxna med språkliga störningar.

Synpedagog, hörselpedagog, talpedagog

301017

Dövtolk/Teckenspråkstolk

Översätter mellan talat språk och teckenspråk.

Dövtolk, teckentolk, teckendövtolk.
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301018

Dietist

Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor.

Dietist

301019

Kostrådgivare

Kartlägger och bedömer kostvanor och näringstillstånd med mera.

Nutritionist, kostrådgivare

301020

Hjälpmedelskonsulent

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

Hjälpmedelskonsulent

301021

Friskvårdsarbete

Utbildar, informerar och ger råd i friskvårds-/folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbete, folkhälsopedagog, folkhälsoplanerare, hälsopedagog

301090

Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat

Ergonom, massör, hörselvårdsassistent, audiometris, rehabiliteringsassistent

Socialt och kurativt arbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
351010

Socialsekreterare

Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten.
Myndighetsutövning ingår.

351011

Fältsekreterare

Uppsökande förändrings- och motivationssarbete, främst inriktat mot barn och unga.
Fältsekreterare, fältassistent (beroende på arbetsuppgift, se kod 452011)
Arbetar med utåtriktat och förebyggande socialt arbete.

351012

Biståndsbedömare

Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov inom socialtjänst/omsorg.

Biståndsbedömare, LSS-handläggare

351013

Familjerådgivare

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

Familjerådgivare

351014

Integrationshandläggare

Utreder, planerar, bedömer och utvärderar flyktingars hjälpbehov.

Flyktingsekreterare, flyktinghandläggare, integrationshandläggare

351015

Behandlingsassistent/Socialpedagog

Socialt förändrings- och motivationsarbete med pedagogisk inriktning mot barn, unga
Socialpedagog, behandlingsassistent
eller vuxna oftast på institutioner eller behandlingshem.

351090

Socialt arbete, annat

352010

Kurator

352090

Kurativt arbete, annat

Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättsekreterare, familjebehandlare

Arbetskonsulent, personligt ombud

Kurator

Kurator

Drogterapeut, alkoholterapeut

Arbete i skola, förskola och barnomsorg
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
401010

Lärare grundskola, tidigare år

Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde
Grundskollärare tidigare år
huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux

401011

Lärare grundskola, senare år

Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde
huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux

Grundskollärare senare år
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401012

Lärare gymnasium, allmänna ämnen

Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och
gymnasiesärskola.

Gymnasielärare allmänna ämnen

401013

Lärare gymnasium, yrkesämnen

Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Gymnasielärare yrkesämnen

401014

Lärare, praktiska/estetiska ämnen

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

Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, hem- och konsumentkunskapslärare, bildlärare,
musiklärare (lärare i kulturskolan, se kod 451011)

401015

Lärare, folkhögskola

Undervisar vid folkhögskola.

Lärare folkhögskola

401016

Speciallärare

Undervisar elever med behov av särskilt stöd

Speciallärare

401017

Specialpedagog

Ger stöd och handledning åt lärare/förskollärare i undervisning av elever. Inkl
specialpedagog i landsting

Specialpedagog

401018

SFI-lärare

Undervisar i svenska för invandrare.

SFI-lärare

402010

Förskollärare

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

Förskollärare

402011

Fritidspedagog

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

Fritidspedagog

402090

Lärar-, förskollärararbete, annat

403010

Barnskötare

Sköter och aktiverar barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem.

Barnskötare i förskola/barnomsorg (barnsköterska sjukvård se kod 207015)

403011

Dagbarnvårdare

Sköter och aktiverar barn i familjedaghem.

Dagbarnvårdare

403012

Hemspråkstränare

Tränar förskolebarn i hemspråk.

Modersmåls- hemspråkslärare i grundskola, se koder för lärare

403013

Instruktör/Handledare

Instruerar eller handleder elever i olika ämnen oavsett skolform.

Instruktör, handledare

403014

Studie- och yrkesvägledare

Informerar och ger vägledning om studieval, yrken och yrkesval

Studie- och yrkesvägledare, syo-funktionär, syo-konsulent, ungdomskonsulent

403015

Lärarassistent

Bistår lärare i undervisningen.

Lärarassistent

403016

Elevassistent

Stödjer elever i skolarbetet.

Elevassistent, elevstödjare

403090

Skolarbete, annat

Högskolelärare

Skolvärd, klassmorfar, kamratstödjare, ungdomsledare
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Etikett AID

Beskrivning

Exempel

Kultur-, turism- och fritidsarbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
451010

Kultursekreterare

Handlägger arbetsuppgifter av allmänkulturell natur.

Kultursekreterare

451011

Lärare, kulturskola

Utför pedagogiskt arbete inom kulturskolan.

Lärare i dans, drama, media och musik

451012

Kulturarbete

Arbetar med skapande eller konstnärligt arbete.

Dansare, regissör, skådespelare, musiker, producent.

451013

Antikvarie

Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård.

Antikvarie

451014

Museiarbete

Museiarbete

Museiassistent, museifotograf, museivärd

451015

Bibliotekarie

Bibliotekarie

Bibliotekarie

451016

Biblioteksassistent

Biblioteksassistent

Biblioteksassistent, filialföreståndare

451090

Kulturarbete, annat

452010

Fritidskonsulent/Turistkonsulent

Planerar, organiserar och utvecklar fritids-och/eller turistverkamhet

Fritidskonsulent, turistkonsulent

452011

Fritidsledare

Planerar, organiserar och leder fritids-/föreningsverksamhet.

Fritidsledare, fritidsgårdsföreståndare, fritidshemsföreståndare. Även vissa
fältassistenter (kod 351011) förs hit beroende på arbetsuppgifter.

452012

Turismarbete

Arbetar med turistverksamhet till exempel på turistbyrå eller som guide.

Turistguide, turistinformatör

452013

Badmästare

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

Badmästare

452014

Badpersonal

Arbetar i bad-/simhall.

Badvakt, instruktör, simlärare, badvärd (badbiträde, baderska inom vård se kod
207090).

452090

Turism- och fritidsarbete, annat

Ej administratör

Fritidsassistent/turistassistent inom kultur-, turism- och fritidsarbete.
Fritidsassistent/turistassistent inom administration, se kod 152016 respektive
152090.

Teknikarbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
501010

Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt

Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering

Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör

501011

Bygglovshandläggare

Handlägger bygglovsärenden.

Bygglovshandläggare
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Etikett AID

Beskrivning

Exempel

501012

Byggnadsinspektör

Granskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt.

Byggnadsinspektör

501013

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälsoområdet efterlevs.

Miljö-, hälso-, livsmedelsinspektör

502010

Systemutvecklare

Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT

IT-ingenjör

502011

Mätningsingenjör

Utför mätnings- och karteringsarbete

502012

Ingenjör, park/gator

Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator,
vägar

502013

Ingenjör, fastigheter

Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader
med mera.

502014

Ingenjör, drift

Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera.

502015

Ingenjör, allmänteknisk

Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet.

502016

Ingenjör, hälso- och sjukvård

Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård

Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör

502090

Ingenjör, annan

503010

Tekniker, IT

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

IT-tekniker, ADB-tekniker

503011

Tekniker, lantmäteri

Tekniker, lantmäteri

Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare

503012

Tekniker, drift

Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera.

Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist,
maskinreparatör, Va-tekniker

503013

Tekniker, allmänteknisk

Tekniker, allmänteknisk

503014

Tekniker, hälso- och sjukvård

Tekniker, hälso- och sjukvård

503090

Tekniker, annan

509090

Teknikarbete, annat

Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker

Sjukhusfotograf

Hantverkararbete med mera
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
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Etikett AID

Beskrivning

Exempel

521010

Elektriker/elmontör

Arbetar med drift, reparation och installation av el-anläggningar

Elektriker, elmontör

521011

Fastighetsskötare

Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheter.

Fastighetsskötare, fastighetsreparatör

521012

Anläggningsarbete

Utför anläggningsarbete

Anläggningsarbetare, stensättare, rörläggare, kommunalarbetare,
underhållsarbetare

521013

Hantverkare

Arbetar till exempel som snickare eller målare.

Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare,
rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, sömmerska, tapetserare

521014

Fordonsförare

Förare av fordon.

Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare,
grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod 651012)

521015

Vaktmästare

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

Vaktmästare, sjukhusvaktmästare, idrottsanläggningsvaktmästare, badvaktmästare,
skolvaktmästare

521016

Kontorsvaktmästare

Arbetar med kontorsservice.

Kontorsvaktmästare

521017

Parkeringsvakt/trafikövervakare

Övervakar efterlevnad av parkeringsföreskrifter.

Parkeringsvakt, trafikövervakare

521018

Park-/trädgårdsarbete

Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar.

Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare,
idrottsplatsarbetare

521019

Lantbruksarbete

Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel

Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare

529090

Hantverkararbete m.m., annat
Räddningstjänstarbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder

551010

Brandingenjör

Arbetar med risk- och säkerhetsfrågor inom räddningstjänst.

Brandingenjör

551011

Brandinspektör

Arbetar med brandskydds- och säkerhetsfrågor. Utför tillsynsarbete med mera.

Brandinspektör

551012

Brandmästare

Leder dagligt arbete och utbildning på station. Leder utryckningsstyrkor, besiktigar
brandskydd.

Brandbefäl, brandmästare, insatsledare

551013

Brandman

Utför räddnings- och förebyggande arbete.

Brandman, brandpersonal i räddningstjänst, brandförman, styrkeledare

Tillagar mat och svarar för uppläggning.

Kock, husmor, kallskänka, kokerska, skolmåltidsföreståndare

Köks- och måltidsarbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
601010

Kock
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Etikett AID

Beskrivning

Exempel

601011

Kostekonom

Arbetar med ekonomi och kvalitetsuppföljning inom kostområdet

Kostekonom

601012

Måltidspersonal

Assisterar vid matlagning eller serverar.

Måltidspersonal, måltidsbiträde, ekonomibiträde, köksbiträde, skolmåltidsbiträde

601013

Måltidspersonal, mottagningskök

Hanterar färdiglagad mat.

Måltidspersonal mottagningskök

609090

Köks- och måltidsarbete, annat

Kassabiträde, kioskarbete

Städ, tvätt och renhållningsarbete
se bilaga F för eventuella kompletterande koder
651010

Lokalvårdare/städare

Lokalvårdare/städare

Lokalvårdare, städare, städerska, instruktionsstädare, skolstädare, städledare

651011

Tvätteriarbete

Tvätteriarbete

Tvättmaskinskötare, tvättbiträde

651012

Renhållningsarbete

Renhållning eller avfallshantering.

Renhållningsarbetare, gaturenhållare, sopbilsförare, sophämtare,
återvinningsarbetare, miljöarbetare

651013

Förrådsarbete

Förråds- eller lagerarbete.

Förrådsarbete, lagerarbetare, godsmottagare

659090

Städ-, tvätt- och renhållningsarbete, annat
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