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Statistik om legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonals
arbetsmarknadsstatus 2014
Andelen legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som är sysselsatta inom
hälso- och sjukvården är mycket hög. Endast 1–3 procent är inte sysselsatta
av de som bor i Sverige och som ännu inte har pensionerats. De vanligaste
näringsgrenarna är inom landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas
öppna sociala insatser och särskilda boenden samt administration av hälsooch sjukvård.

Hälso- och sjukvårdspersonal
efter arbetsmarknadsstatus
Sjuksköterskor följt av läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter är de fyra
största legitimerade hälso- och sjukvårdsyrkena. Antalet legitimerade varierar
mellan 11 000 och 123 000 sysselsatta. Andelen legitimerade som är sysselsatta
inom hälso- och sjukvårdsyrken är mycket hög, 95–99 procent. De flesta yrkena
har kvinnlig majoritet. Dessutom ökar andelen kvinnor i de yrken där män utgör
majoriteten. Barnmorskor och tandhygienister är nästan helt kvinnodominerande
med 99 procent respektive 97 procent kvinnor. Andelen manliga tandhygienister
ökar dock långsamt.
De flesta legitimerade som inte är sysselsatta är pensionerade eller bosatta i
utlandet/pendlare till utlandet. Cirka 1–3 procent av de legitimerade är arbets
Tabell 1. Sysselsatt legitimerad personal efter yrke och procentuell andel
kvinnor och män, november 2014.
Antal
Yrke
Sjuksköterska

Andel i procent

personer

kvinnor

Antal

män Yrke

Antal

Andel i procent
personer kvinnor
män

122 962

88

12 Tandhygienist

4 837

97

3

Läkare

40 362

46

54 Apotekare

3 860

74

26

Fysioterapeut

16 014

78

22 Optiker

2 548

66

34

Arbetsterapeut

11 417

94

6 Logoped

1 939

94

6

Biomedicinsk
analytiker

9 964

90

10

Dietist

1 531

95

5

Naprapat

1 174

45

55

Psykolog

9 501

70

30 Audionom

1 129

90

10

Tandläkare

8 807

55

45 Kiropraktor

688

36

64

Barnmorska

8 094

99

1 Sjukhusfysiker

512

40

60

Receptarie

5 578

96

4 Ortopedingenjör

429

38

62

Källa: Nationella planeringsstödets (NPS) register, Socialstyrelsen
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lösa, långtidssjuka eller studerande. Det saknas uppgifter för en del personer, i
synnerhet för cirka 10 procent av läkarna och optikerna. Detta beror på att
legitimerade från EU/ESS länder kan söka legitimation i Sverige innan de får
svenskt personnummer. Socialstyrelsen kan inte hämta sysselsättningsuppgifter
för individer där personnummer saknas. Arbetsmarknadsstatus för dessa personer utgör alltså bortfall.
Figur 1. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter legitimation
och arbetsmarknadsstatus, november 2014.
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Källa: Nationella planeringsstödets (NPS) register, Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdspersonal
efter näringsgren
De allra flesta legitimerade är sysselsatta inom näringsgrenen ”Hälso- och
sjukvård” vilken omfattar den landstingskommunala sjukvården. Därefter
kommer de två kommunala näringsgrenarna ”Vård och omsorg med boende”
och ”Öppna sociala insatser”.
Den näst största näringsgrenen för yrkesverksamma psykologer är ”Konsulttjänster till företag” vilken bland annat omfattar personalvård. Näst största
näringsgrenen för ortopedingenjörer är ”Tillverkning av medicinsk och dental
utrustning”. Yrkesverksamma läkare koncentreras huvudsakligen till landstingens hälso- och sjukvård. Den näst största näringsgren är ”Arbetsförmedling,
bemanning och andra personalrelaterade tjänster”, som bland annat inkluderar så
kallade stafettläkare.
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Inom tandvården är de allra flesta, nästan 80 procent av samtliga tandläkare
och tandhygienister, sysselsatta inom näringsgrenen ”Hälso- och sjukvård”.
Arbetsmarknaden för apotekare, receptarier och optiker ser annorlunda ut.
Dessa sysselsätts huvudsakligen i butiker och med central hantering av läkemedel och glasögon för butikskedjor. Detta faller inom näringsgrenarna ”Övrig
specialiserad butikshandel med hushållsvaror” och ”Partihandel med hushållsvaror”.
Figur 2. Sysselsatt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter
legitimation och näringsgren, november 2014.
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Källa: Nationella planeringsstödets (NPS) register, Socialstyrelsen

Antal yrkesverksamma ökade i de flesta
yrken under åren 2010–2014
Inom farmacin ökade antalet apotekare per 100 000 invånare med 33 procent
under 2010–2014, vilket är mer än inom de andra legitimerade yrkesgrupperna.
Antalet receptarier minskade däremot med 12 procent, vilken är den största
minskningen av samtliga hälso- och sjukvårdsyrken. Inom tandvården ökade
antalet tandhygienister med 8 procent medan antalet tandläkare var stabilt under
samma tidperiod. Antalet optiker sysselsatta inom optiken var 1 procent fler
2014 än 2010 i förhållande till befolkningen.
Alla övriga yrkesgrupper har ökat i antal yrkesverksamma, förutom biomedicinska analytiker. Dessa har hälso- och sjukvården som sitt verksamhetsområde.
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Det omfattar landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas särskilda boenden
och öppna sociala insatser, bemanningsfirmor, personalvård, elevhälsa och
statliga myndigheter. Även de tre största yrkesgrupperna inom hälso- och
sjukvården har ökat i antal yrkesverksamma. Sjuköterskor har ökat marginellt,
med 0,3 procent, fysioterapeuter med 4 procent och läkare har ökat mest med 7
procent.

Psykoterapeuter har ökat
Eftersom psykoterapi egentigen inte är ett yrke utan en psykologisk behandlingsmetod och eftersom de flesta utövare är sysselsatta inom någon annan
legitimerad grupp särredovisas legitimerade psykoterapeuter. De flesta psykoterapeuter finns med i statistiken som psykologer (46 procent), läkare (7 procent),
sjuksköterskor (6 procent) eller fysioterapeuter (1 procent). Psykoterapeuter är
huvudsakligen anställda inom landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas
sociala insatser samt inom personalvård. Antalet psykoterapeuter per 100 000
invånare sysselsatta inom hälso- och sjukvården ökade med 5 procent mellan
åren 2010 och 2014. Cirka 73 procent av de yrkesverksamma psykoterapeuterna
är kvinnor.

Röntgensjuksköterskor
Röntgensjuksköterskor redovisas inte här utan i rapporten ”Tillgång till
specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor”.

Mer information
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-4
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/halsoochsjukvardspersonal
Kontakt:
Hans Schwarz
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