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Befattningskoder Mina planer

Roll

Befattningskod Befattning

Kommentar

Biståndshandläggare

351012

Socialsekreterare, biståndsbedömare

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

Usk/Skötare/Ass.sjukvård

207008

Undersköterska med specialistinriktning

Utför arbetsuppgifter (direkt mot patient/brukare eller via arbetslaget) för vilka det krävs vidare-/ specialistutbildning från yrkeshögskola.

207009

Undersköterska, hemtjänst

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

207010

Undersköterska, hemvård/hemsjukvård

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Ex: Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård

207011

Undersköterska, särskilt boende

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Ex: Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst

207012

Undersköterska, habilitering

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering

207013

Undersköterska, vård-/specialavdelning

Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning.

207014

Undersköterska, mottagning

Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning.

207015

Barnsköterska, hälso- och sjukvård

Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning sjuka barn mm

207016

Ambulanssjukvårdare

Utför ambulanssjukvårdaruppgifter.

207018

Skötare, mottagning

Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård.

207019

Skötare, vårdavdelning

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

207020

Skötare, behandlingsarbete

Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende.

208090

Laboratorieassistent, annan

Används för ej leg personal/student

101015

Ledning, administration: EC

Ex: administrativ chef

102010

Ledning, hälso- och sjukvård: VO/EC

Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård.

103010

Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete: VO/EC

Leder och samordnar verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete.

103510

Ledning, individ- och familjeomsorg: VO/EC

Leder och samordnar verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete.

103511

Ledning, äldreomsorg: VO/EC

Leder och samordnar verksamhet inom äldreomsorg.

103512

Ledning, omsorg funktionshindrade: VO/EC

Leder och samordnar verksamhet inom omsorg om funktionshindrade.

103513

Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade: VO/EC

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

Dietist

301018

Dietist

Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor.

Läkare

201010

Överläkare

Överläkare. Specialitetskod obligatorisk

201011

Distriktsläkare eller specialist allmänmedicin

Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare. Specialitetskod obligatorisk

201012

-

Finns ej med i förteckning över aktuella befattningskoder.

201013

Företagsläkare

Företagsläkare. Specialitetskod obligatorisk

202010

Specialistläkare

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

203010

Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring

Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Ex: 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). Ex: Underläkare/AT, AT-läkare. Specialitetskod ej tillämplig

204090

Läkare ej legitimerad, annan

Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. Specialitetskod ej tillämplig

205010

Barnmorska

Barnmorska

206010

Anestesisjuksköterska

Ex: Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska

206011

Distriktssjuksköterska

Distriktssjuksköterska

206012

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska

206013

Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

206014

Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik

Ex: Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg

206015

Intensivvårdssjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

206016

Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterska

206017

Sjuksköterska, medicin/kirurgi

Sjuksköterska, medicin/kirurgi

206018

Sjuksköterska, barn

Ex: Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska

206019

Skolsköterska

Skolsköterska

206020

Företagssjuksköterska

Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård.

Chef/Ledning

Sjuksköterska
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206021

Sjuksköterska, annan specialistinriktning

Ex: Onkologisjuksköterska

206022

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

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

206023

Sjuksköterska, specialfunktion

Ex: Sjuksköterskor med specialfunktion till exempel hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, ultraljud, uroterapeut.

206090

Sjuksköterska, allmän

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

206510

Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterska

Arbetsterapeut

301010

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Vårdare/Vårdbiträde

207021

Vårdare, gruppboende

Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende. Ex: Vårdare/boendestödjare, gruppboende

207022

Vårdare, dagverksamhet

Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Ex: Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet

207023

Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård. Ex: Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård

207024

Vårdbiträde, särskilt boende

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). Ex: Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst

207025

Vårdbiträde, habilitering

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering.

207029

Vårdbiträde, hemtjänst

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

207090

Biträdesarbete, annat

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete

Farmaceut

208017

Farmaceut

Farmaceut

Sjukgymnast/Fysioterapeut

301011

Sjukgymnast / Fysioterapeut

Sjukgymnast / Fysioterapeut

Psykolog

204510

Psykolog

Leg. Psykolog

204511

PTP-psykolog

Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP).

Psykoterapeut

204610

Psykoterapeut

Psykoterapeut

Sekreterare/Handläggare

151010

Handläggare, övergripande verksamhet

Ex. statistiker, controller, utvecklare

151014

Handläggare, IT

Ex. Systemadministratör till exempel Mina planer, Melior, PASiS

151022

Handläggare, Hälso- och sjukvård

Ex. hälso- och sjukvårdsstrateg, chefsjuksköterska, chefläkare, koordinator

151023

Handläggare, individ- och familjeomsorg

Ex: LSS-handläggare, färdtjänsthandläggare

151090

Handläggare, annan

Ex: Epidemiolog

152010

Administratör, övergripande verksamhet

Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag på förvaltnings-, koncern- och övergripande nivå.

152011

Administratör, Ekonomi

Administratör inom ekonomi eller redovisning

152012
152015

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

Utför administrativt arbete inom personaladministration
Utför administrativt arbete inom socialtjänst, äldreomsorg, funktionsnedsättning och området för socialpsykiatri. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till
exempel ekonomiskt bistånd.

152017

Receptionist

Receptionist

152018

Administratör, vård

Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Ex: Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare

152090

Administratör annan

Administratör annan

351008

Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning

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

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 socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår. Ex: Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättssekreterare, familjebehandlare

Specialpedagog

401017

Specialpedagog

Specialpedagog

Logoped

301014

Logoped

Logoped

Kurator

352010

Kurator

Kurator

352090

Kurativt arbete, annat

Används för drogterapeut, alkoholterapeut

Socialsekreterare

2

