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Daniel Svensson

Det statistiska registrets framställning
och kvalitet
Registret över tvångsvård av vuxna
missbrukare
Här beskrivs registret över socialtjänstinsatser och vårdutnyttjande för personer
med missbruksproblem, enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).

Referenstid
Registret upprättas årligen, sedan 1994.
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Det statistiska registrets framställning
F1 Det statistiska registrets sammanhang
Socialstyrelsen förvaltar en rad personnummerbaserade register som används
som underlag för statistik och forskning rörande hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Registret om tvångsvård av vuxna missbrukare är ett av Socialstyrelsens socialtjänstdataregister, och innehåller uppgifter om socialtjänstinsatser
och vårdutnyttjande när det gäller personer med missbruksproblem, enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Endast en mycket liten del av de insatser som beviljas för personer med missbruk sker i form av tvångsvård. Frivilliga insatser samlas in i form av mängddata, och täcks alltså inte av registret. Registret innehåller inte heller uppgift om
tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) vilket
täcks av Socialstyrelsens patientregister.
Uppgifterna i registret är delvis underlag för den officiella statistiken om
missbruksvård, för det förebyggande arbetet i socialtjänsten och för uppföljning
och utvärdering av olika insatser från socialtjänstens sida.

F2 Utformning av framställningen
F2.1 Det statistiska registrets innehåll i stora drag
Tvångsvård enligt LVM omfattar personer som är 18 år och äldre. Lagen avser
endast området missbruk och beroende. Som grund för denna insamling används
domar från förvaltningsrätter och registrerad tvångsvård enligt LVM som utförts
av Statens institutionsstyrelse, SiS. Uppgifterna levereras samlat, men bygger på
placeringar på de olika SiS-institutionerna. De domar, som statistiken bygger på,
avser 4 § LVM (beredande av vård) och 13 § LVM (omedelbart omhändertagande).

F2.2 Datakällor
Registret består av tre delregister. Källorna överlappar varandra och gäller a) ansökningar rörande beredande av tvångsvård enligt LVM (delregister ANSOK),
b) beslut avseende omedelbara omhändertaganden (OMHTG) och c) utskrivna
personer från någon SiS-institution (UTSKR). Uppgifterna lämnas av någon av
landets tolv förvaltningsrätter, samt från SiS huvudkontor. Uppgifter om födelseland hämtas från SCB (Registret över Totalbefolkningen, RTB).

F2.3 Tidsaspekter
Framställningstiden beräknas till ungefär fem månader. Insamlingen av uppgifter
för tvångsvård föregående år görs under januari månad. Kvalitetskontroller och
eventuella kompletteringar följer därefter. Det uppdaterade registret görs tillgängligt i slutet av maj.

F2.4 Insamlingsförfarande
F2.4.1 Datainsamlingsmetoder och leverantörer
Uppgifterna extraheras ur varje förvaltningsrätts administrativa system enligt lokala rutiner och sänds elektroniskt till Socialstyrelsen via inrapporteringsportalen
Filip (se dess webb-sida för mer information).

3(13)

SOCIALSTYRELSEN

Version 1
Artikelnummer: 2022-3-7796
Datum för offentliggörande 2022-03-14

Det inkomna materialet granskas manuellt, rättas och kompletteras vid behov.
Då uppgifterna laddas upp i inrapporteringsportalen görs en automatisk granskning via logiska kontroller (bifogas).
SiS levererar årligen till Socialstyrelsen uppgifter om utskrivningar av vårdade enligt LVM på institution under referensåret. Bland uppgifterna ingår även
ett fåtal poster som rör vård enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), på LVMinstitution, som exkluderas.

F2.4.2 Mätning
Information om omedelbara omhändertaganden och beslut om LVM-placering
registreras i domar från förvaltningsrätterna avseende LVM-ärenden.
Från SiS hämtas parallellt uppgifter över personer utskrivna från LVMplacering, som samlats nationellt i SiS eget register.

F2.4.3 Brister i leveranser
Se punkt F2.4.1.

F2.5 Bearbetningar med granskning
F2.5.1 Kodning
Ingen kodning görs av data, med undantag för två härledda variabler. Vårdtiden i
antal dagar räknas fram med hjälp av datumen för vårdstart och avslutad tvångsvård, med avdrag för eventuella avvikelsedagar. Ålder beräknas som observationsår (år för insats eller dom) minus födelseår.

F2.5.2 Dubblettkontroller
Dubblettrader förväntas ingå eftersom en individ kan vara föremål för flera insatser per år. Dubblettkontroller görs på kombinationen personnummer och målnummer omedelbara omhändertaganden och på ansökningar (förvaltningsrätterna) varvid eventuella dubbletter raderas. Likaså raderas identiska rader.

F2.5.3 Rimlighetskontroller
Inga jämförelsekontroller eller liknande görs, utöver rent logiska kontroller av
filstruktur och variabelformat vid uppgiftslämningen.

F2.5.4 Imputeringar
Inga imputeringar utförs.

F2.5.5 Modellbaserade beräkningar
Inga modellbaserade beräkningar utförs.

F2.5.6 Jämförelser med andra register och datakällor
Data samlas in från flera oberoende instanser (landets tolv förvaltningsrätter och
från SiS), vilket möjliggör jämförelser inom registret. Många LVM-placeringar
inleds med ett beslut om så kallat omedelbart omhändertagande (OMHTG i registret). En ansökan om beredande av vård enligt LVM utgör en egen datamängd
(ANSOK i registret). Därtill finns uppgifter från SiS avseende utskrivning från
LVM-placering (UTSKR i registret). Förhållandet mellan de olika datamängderna utgör grund för kontroller, vilket dock försvåras av att det inte finns en
specifik nyckelvariabel som länkar samman ärende genom de tre dataseten (personnummer och datum kan användas men ger inte alltid en uppenbar matchning).
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Socialstyrelsen har begärt att SiS redovisar variabeln ”målnummer” vilket
skulle göra det möjligt att länka samtliga vårdhändelser i de tre delregistren.
Vissa rimlighetskontroller av uppgifterna från förvaltningsrätterna kan ske via
Domstolsverkets officiella statistik. I statistiken redovisas uppgifter om antalet
LVM-mål som behandlats i förvaltningsrätt och i kammarrätt. I det senare fallet
handlar det om överklaganden, en uppgift som dock inte samlas in av Socialstyrelsen.
Jämförelsen mellan delregistren och med Domstolsverkets statistik presenteras kvantitativt under punkt K2.2.

F3 Genomförande
F3.1 Kvantitativ information
Antalet utskrivningar från LVM-placeringar (poster i UTSKR) var högst 1994–
1996, men har sedan dess legat relativt stabilt, runt 1000 per år (se figur 1). Antalet registrerade omedelbara omhändertaganden (poster i OMHTG) och antalet
ansökningar om beredande av vård enligt LVM (poster i ANSOK) har ökat något under 2000-talet, men varit runt 900 per år sedan 2015. Generellt registreras
tydligt fler utskrivningar, och marginellt fler omedelbara omhändertaganden, än
ansökningar om beredande av vård. Registrets täckningsgrad beskrivs mer under
K2.2.
Figur 1. Antal observationer per år i LVM-registrets delregister
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Det statistiska registrets kvalitet
K1 Relevans
K1.1 Ändamål och informationsbehov
K1.1.1 Registrets ändamål
Registrets huvudsyfte är att kunna framställa registerbaserad statistik om socialtjänstinsatser och vårdutnyttjande när det gäller personer med missbruksproblem, enligt LVM, samt att utgöra underlag för forskning.

K1.1.2 Registeranvändares informationsbehov
Registret ger underlag för den officiella statistiken om missbruksvård i Sverige.
Registret kan också utgöra en ram för studier av den population som får tvångsvård enligt LVM, och underlag för forskning. Registret innehåller främst administrativa uppgifter runt insatserna, och saknar bland annat uppgifter om underliggande sjukdom eller personliga omständigheter för de personer som får
tvångsvård enligt LVM.

K1.2 Registrets innehåll
K1.2.1 Objekt och population
Registret ska täcka samtliga ansökningar om LVM som behandlats i förvaltningsrätt, samtliga beslut i förvaltningsrätt om omedelbart omhändertagande,
och samtliga utskrivningar från LVM-placering. Uppgifter om överklaganden
samlas inte in.

K1.2.2 Variabler
De ingående variablerna presenteras per dataset i Tabell 1 till 3 nedan. Variabelförteckning finns också på registrets websida.
Tabell 1. Variabellista beredande av vård (ANSOK)
Variabenamn

Definition

ALDER
ANSDATUMN
AR
BESDATUM
BESDATUMN
BESLUT
FODDATN
FODLAND
INDIKAT
KON
LK
MISSBM

Ålder vid årets slut
Ansökningsdatum, numeriskt SAS-datum
Det år då beslut om LVM-vård fattades i förvaltningsrätten
Datum för förvaltningsrättens beslut
Datum för förvaltningsrättens beslut, numeriskt SAS-datum
Förvaltningsrättens beslut
Den ansökandes födelsedatum
Den ansökandes födelseland
Indikation enligt 4 § LVM i socialnämndens ansökan om vård
Den ansökandes kön
Placerande kommun, kod
Missbruksmedel
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Tabell 2. Variabellista omedelbara omhändertaganden (OMHTG)
Variabenamn

Definition

ALDER

Ålder vid årets slut

AR

Det år då beslut om omedelbar omhändertagande fattades

BESDATUM

Datum då beslut om omedelbar omhändertagande fattades.

BESDATUMN

Datum då beslut om omedelbar omhändertagande fattades, numeriskt
SAS-datum
Myndighet som fattar beslut
Den omhändertagnas födelsedatum
Indikation enligt 4 § LVM vid omhändertagande
Den vårdades kön
Placerande kommun
Redovisning av missbruksmedel socialtjänsten uppger i ansökan om placering hos SiS
Prövningsdatum
Prövningsdatum, numeriskt SAS-datum
Förvaltningsrättens prövning enligt 17 § LVM innebär

BESFATT
FODDATN
INDIKAT
KON
LK
MISSBM
PRODATUM
PRODATUMN
PROVN

Tabell 3. Variabellista utskrivningar från LVM (UTSKR)
Variabelnamn

Definition

ALDER
ANDATUM
ANDATUMN
AR
AVSLUT
AVVIKDGR

Ålder vid årets slut
Intagningsdatum
Ankomstdatum, numeriskt SAS-datum
Utskrivningsår
Vård avslutas
Antal avvikningsdagar (inkl. vårdavbrott, dvs avvikning från vård enligt 27 §
LVM). Det sammanlagda antalet dagar en klient har varit avviken i det aktuella ärendet. Det är möjligt för en klient att ha varit avviken en eller flera
gånger med 0 dagar. I de fall klienten återkommit till hemmet samma dag
som avvikningen skett registreras ingen dag, dock registreras ett avvikningstillfälle
Avvikning (inkl. vårdavbrott, dvs avvikning från vård enligt 27 § LVM) under
LVM-tiden
Unik kod för varje behandlingshem (HVB).
Den utskrivandes födelsedatum
Den utskrivandes födelseland
Om överflyttning från annat LVM-hem sker anges behandlingshemskod
Finns för statistikår 1994 till och med statistikår 1997
Frivillig vård efter LVM-vården
Den vårdades kön
Placerande kommun, kod
Redovisning av missbruksmedel socialtjänsten uppger i ansökan om placering hos SiS
Överflyttning från annat LVM-hem
Antal dagar på sjukhus, inkluderar antal dagar för vård inledd på sjukhus
Sjukhusvård under LVM-tiden
Datum för intagning för vård inledd på sjukhus
Datum för intagning för vård inledd på sjukhus, numeriskt SAS-datum
Antal tillsynsdagar
Till hem
Särskild tillsyn enl 26 § SoF
Utskrivningsdatum
Utskrivningsdatum, numeriskt SAS-datum
Utskrivning till

AVVIKEN
BHEM
FODDATN
FODLAND
FRANHEM
FRIV
KON
LK
MISSBM
OVERFLYT
SJUKDGR
SJUKVRD
STDATUM
STDATUMN
SYNDGR
TILLHEM
TILLSYN
UTDATUM
UTDATUMN
UTSKRIVTILL
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K1.2.3 Referenstider
Registret omfattar sedan den 1 januari 1994 uppgifter om personer som får
tvångsvård enligt LVM.

K2 Tillförlitlighet
K2.1 Tillförlitlighet totalt
Uppgifter om förvaltningsrättsdomar och utskrivningar från tvångsvård enligt
LVM är behäftad med relativt låg grad osäkerhet. Uppgifterna om utskrivning
från LVM-placering hämtas från ett administrativt system vid SiS. Felregistreringar kan förekomma. Verksamhetssystemet som data bygger på fungerar som
underlag för fakturering av kommuner. Kostnaden för LVM-placeringar är betydande och det finns anledning att anta att den finansiella incitamentsstrukturen
bidrar till att uppgifterna är tämligen pålitliga.

K2.2 Osäkerhetskällor
K2.2.1 Täckning
Täckningen är generellt sett hög, men jämförelser tyder på att det finns ett bortfall i uppgifter från förvaltningsrätterna, som varierat över tid.
Uppgifterna om utskrivningar från LVM-placeringar hos SiS tros vara mer
kompletta då de är extraktioner från ett verksamhetssystem som utgör underlag
för faktureringar av kommuner. I oktober 2021 gjordes en jämförelse mellan antalet utskrivningar SiS hade registrerade i sitt interna system för 2018–2020 och
de antal som fanns i LVM-registret på Socialstyrelsen. Antalen var exakt samma
för 2018 och 2019. År 2020 hade SiS uppgift om 995 utskrivningar medan Socialstyrelsen hade uppgift om 993. Jämförelser med data för tidigare år har inte
gjorts, och det har tidigare förmodats finnas en begränsad övertäckning då SiS
antagits ha levererat uppgifter även om viss vård efter utskrivning från LVMplacering. Sedan 2018 tycks sådan övertäckning dock inte finnas, och även om
den inte kunnat kvantifieras för tidigare år bör det inte röra sig om mer än i storleksordningen tiotals utskrivningar per år.
Om uppgifterna över utskrivningar från SiS antas vara kompletta framstår det
som att det saknas uppgifter från förvaltningsrätterna. Varje utskrivning måste
ha föregåtts av ett beslut om LVM-placering, och i vissa fall även av ett avgörande kring ett omedelbart omhändertagande. I tabell 4 visas en kontroll av andelen av alla utskrivningar där personen inom ett år från utskrivningen varit föremål för en ansökan om LVM-placering respektive omedelbart omhändertagande,
enligt data i LVM-registret. I figur 2 visas andelen av utskrivningar som helt
saknar ärende i förvaltningsrätt inom ett år före utskrivningen, samt andelen av
alla beviljade ansökningar om LVM-placering som inte följs av att personen
skrivs ut från en LVM-placering. Över tid har andelen som saknar ärende i förvaltningsrätt innan utskrivning minskat från ca 20 % år 2000 till under 5 % de
senaste åren. Det är också vanligt att en utskrivning endast föregåtts av ett
ärende om omedelbart omhändertagande, trots att dessa ärenden enligt lag ska
följas av en ansökan om LVM-placering inom en vecka, om inte omhändertagandet skall upphöra.
Andelen beviljade ansökningar som inte följs av utskrivning inom ett år har
legat mer konstant, mellan 5 och 10 %, och är inte nödvändigtvis ett tecken på
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objektsbortfall i utskrivningsdata, då ett beviljat ärende av flera skäl kan avbrytas innan LVM-placering (t.ex. som följd av överklaganden, eller om tvångsvård
inte längre anses nödvändig).
En extern källa när det gäller volymen LVM-ärenden är Domstolsverkets officiella statistik över antal avgjorda LVM- mål. Det är möjligt att direkt jämföra
antalet ärenden från och med 2019, då LVM-registret har 1225 ärenden och
Domstolsverket rapporterade 1285 (en kvot mellan dessa ger en täckning på
95 %). För 2020 har LVM-registret 1144 ärenden, Domstolsverket 1253 (täckning på 91 %).
Tabell 4. Överenstämmelse mellan LVM-registrets delregister
Utskrivning från LVM-placering (UTSKR) som inom ett år föregåtts av ärende i förvaltningsrätt
Utskrivningsår

Antal

Helt utan
ärende

Både ANSOK
och OMHTG

Endast
ANSOK

Endast
OMHTG

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1825
1374
1247
946
921
1002
1008
984
1045
920
862
876
876
1024
1086
1081
973
1066
1031
962
979
1152
1107
1040
1116
1010
1043
993

50 %
13 %
14 %
18 %
18 %
18 %
18 %
20 %
15 %
16 %
19 %
14 %
14 %
15 %
15 %
17 %
17 %
25 %
14 %
12 %
11 %
10 %
9%
11 %
13 %
6%
4%
4%

20 %
46 %
44 %
39 %
39 %
38 %
42 %
43 %
47 %
46 %
47 %
45 %
45 %
51 %
51 %
51 %
47 %
44 %
53 %
53 %
55 %
55 %
64 %
61 %
57 %
59 %
57 %
60 %

16 %
26 %
23 %
22 %
21 %
20 %
19 %
16 %
17 %
17 %
14 %
17 %
17 %
17 %
17 %
17 %
15 %
12 %
16 %
16 %
13 %
14 %
17 %
18 %
21 %
25 %
25 %
22 %

14 %
15 %
19 %
21 %
22 %
24 %
21 %
20 %
22 %
21 %
20 %
23 %
23 %
17 %
17 %
16 %
21 %
19 %
18 %
19 %
21 %
21 %
11 %
10 %
9%
11 %
14 %
13 %

9(13)

SOCIALSTYRELSEN

Version 1
Artikelnummer: 2022-3-7796
Datum för offentliggörande 2022-03-14

Figur 2. Överenstämmelse mellan LVM-registrets delregister
Andel av poster per delregister som inte matchar post i annat delregister
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UTSKR utan OMHTG el. ANSOK
Källa: LVM-registret, Socialstyrelsen

K2.2.2 Mätning
Tillförlitligheten i variabelvärden är en direkt funktion av tillförlitligheten i de
administrativa system som ligger till grund för uppgiftslämningen. Felregistreringar i SiS administrativa system kan inte uteslutas, och dess omfattning kan
inte skattas i befintligt register. Se vidare under K2.1.

K2.2.3 Bortfall
Bortfall på variabelnivå är för de flesta variabler mycket lågt, tydligt under 1 %,
och konstant över tid (se variabelförteckningen på registrets hemsida för kommentar på variabelnivå). Ett visst bortfall förekommer dock i några datumvariabler, och har varierat över tid vilket visas i figur 3. Sedan 2010 finns en trend med
ökande andel som saknar ankomstdatum för utskrivningar från LVM-placeringar
(dock finns inget bortfall i utskrivningsdatum). För prövningsdatum för omedelbara omhändertaganden var bortfallet högre fram till ca 2010, därefter närmast
obefintligt under flera år för att 2019 uppgå till drygt 3 %. Ansökningsdatum i
ANSOK har varit nära komplett tills ett påtagligt bortfall 2019, och ett mindre
2020.
Variabeln som identifierar att placering övergått till frivillig vård (FRIV i datasetet UTSKR) hade ett visst bortfall 1994 till 1996 (9 – 14 %), men var sedan
närmast komplett till 2018. Variabeln har sedan ett 100 % bortfall för 2018 –
2020.
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Figur 3. Partiella bortfall i utvalda variabler
Andel observationer som saknar värde
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Källa: LVM-registret, Socialstyrelsen

Prövningsdatum (i OMHTG)
Ansökningsdatum (i ANSOK)
Ankomstdatum (i UTSKR)

K2.2.4 Bearbetningar
Inrapporterade uppgifter bearbetas inte vidare på Socialstyrelsen.

K2.2.5 Modellantaganden
Inga modellantagande görs.

K2.3 Preliminärt register jämfört med slutligt
Endast slutligt register tillgängliggörs, en gång per år. Inga retrospektiva ändringar görs i registret.

K3 Aktualitet och punktlighet
K3.1 Framställningstid
Framställningstiden beräknas till ungefär fem månader från referensårets slut.
För tvångsvårdshändelser i januari av referensåret tar det alltså ca 17 månader
innan data blir tillgängligt.

K3.2 Frekvens
Registret uppdateras en gång per år.

K3.3 Punktlighet
Inga avvikelser rapporterade.

K4 Tillgänglighet och tydlighet
K4.1 Tillgång till registret
Uppgifter ur LVM kan lämnas ut för forsknings- och statistikändamål. Varje begäran till Socialstyrelsen om utlämnande sekretessprövas. För Socialstyrelsens
statistiska register gäller statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
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Aggregerad data från registret är också tillgänglig i den officiella statistiken, i
Socialstyrelsens statistikdatabas, och via vår beställningsverksamhet.

K4.2 Informationsspridning
Information om registret finns på socialstyrelsen.se. Den officiella statistiken
som baseras på registret publiceras årligen. Tidpunkt för detta anges i Socialstyrelsens publikationskalender.

K4.3 Dokumentation
Registret dokumenteras ytterligare på socialstyrelsen.se, inklusive detaljerade
beskrivningar av variabler och värdemängder.

K5 Jämförbarhet och samanvändbarhet
K5.1 Jämförbarhet över tid
I datasetet ANSÖK lades uppgift om födelseland till år 2005, och i datasetet
OMHTG 2006. Samma uppgift tillkom datasetet UTSKR 2007. Variabeln ”utskrivning till” finns i datasetet UTSKR från 2005.
När det gäller uppgiften om beslutsfattande myndighet i filen OMHTG finns
polisen som ett alternativ t.o.m. 2005. Uppgift om vårdavslut finns i datasetet
UTSKR åren 1994–1997. Detsamma gäller uppgifter om överflyttning från annan LVM-institution, uppgifter om särskild tillsyn och antal tillsynsdagar.
Uppgift om antal sjukhusdagar finns i datasetet UTSKR åren 1994–1997 och
från 2005 och framåt.

K5.2 Samanvändbarhet med andra register
Registret kan länkas till andra personnummerbaserade register eller datakällor.
Då registret saknar information om de tvångsvårdades hälsostatus kan ofta länkning till uppgifter från patientregistret, dödsorsaksregistret, eller registret över
kommunal hälso- och sjukvård vara relevant.

Allmänna uppgifter
U1 Sekretess och personuppgiftsbehandling
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgift som
behövs för forsknings- och statistikändamål och uppgift som inte genom namn,
annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförligt till den
enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgifterna kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller EU:s dataskyddsförordning
2016/6791 samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning. Därutöver gäller vid behandling av personuppgifter lagen
(2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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uppgifter. På socialtjänstens område finns även kompletterande regler i 12 kap. 5
§ SoL, lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

U2 Bevarande och gallring
LVM är ett register där personuppgifter ska undantas från gallring. Registret omfattas av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2020:22) om undantag från gallring
och gallring hos Socialstyrelsen. Primäruppgifter, dvs. underlaget till registret,
får gallras fem år från det att underlaget kommit in till myndigheten.

U3 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsen föreligger för socialnämnderna enligt förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska
uppgifter. Denna uppgiftsskyldighet har dock aldrig tillämpats. Istället hämtas
data från andra statliga myndigheter med stöd av 6 § förordningen (2001:100).

U4 EU-reglering och internationell rapportering
Registret utgör inte underlag för internationell rapportering.

U5 Historik
Socialstyrelsen har upprättat LVM-registret och publicerat statistiska uppgifter
sedan referensår 1994. Innan dess publicerades statistiken av Statistiska centralbyrån (SCB) i Statistiska meddelanden, serie S.I., men det nuvarande registret
täcker inte uppgifter från dessa år.

U6 Kontaktuppgifter
Frågor om LVM-registret kan skickas till funktionsbrevlådan för statistikenheternas team för socialtjänststatistik:
Enhet: Statistik 2
E-post: SOSTAT@socialstyrelsen.se
Telefon: 075 247 3000
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