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Swedish Medtechs kommentarer till Personnummer och samordningsnummer
SOU 2008:60
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och består av ca 150 företag.
Tillsammans täcker medlemsföretagen ca 90 procent av den svenska hälso- och
sjukvårdens behov av medicintekniska produkter och tjänster. Här finns produkter inom
röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys,
hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar.
Swedish Medtech vill med denna skrivelse uppmärksamma Finansdepartementet och
Folkbokföringsutredningen på att de föreslagna ändringarna av personnummersystemet i
SOU 2008:60 kommer att få tekniska implikationer för en stor del av den medicinteknik
som används i hälso- och sjukvården idag.
I många medicintekniska produkter finns inbäddade system (på engelska kallade embedded
systems) vilket är förprogrammerade datasystem avsedda att utföra en eller flera
programmerade uppgifter. I dessa inbäddade system lagras ofta personnummer. Den
information som finns i personnumren används för att ställa in rätt referens, intervall eller
tolkningsprogram på den medicintekniska utrustningen eller produkten. Personnumret
identifierar vald undersökningsform och kan fungera som åldersindikator och ibland även
könsindikator. Detta för att koppla undersökningen eller behandlingen till aktuell patient.
Exempel på medicintekniska produkter med inbäddade system är övervakningsutrustning
(EKG), elektriska stetoskop och utrustning för medicinsk bildbehandling (CT, PET och
MRA-kameror).
All utrustning med inbäddade system som lagrar, tolkar och bearbetar personnummer i
hälso- och sjukvården skulle behöva omprogrammeras om förslaget om ett borttagande av
uppgift om födelsedag och en utökning av sifferserien i personnumret går igenom.
Konsekvenserna av en omprogrammering av all medicinteknisk utrustning måste tas i
beaktande innan personnummersystemet förändras. En uppskattning av förväntad
arbetsinsats för både hälso- och sjukvården och medicinteknikleverantörerna behöver göras
för att kunna fastställa de totala kostnaderna av en omprogrammering på all den utrustning
som lagrar personuppgifter.
Kostnaderna för en ändring av personnummersystemet kommer inte enbart att bäras av
Skatteverket och SCB utan kommer i stor mån falla på landstingen och privata vårdgivare
samt deras leverantörer av medicinteknik som har inbäddade system där personnummer
lagras.
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Swedish Medtech menar att det inte går att bortse från de kostnader som bland andra
kommer att drabba landstingen och i slutändan skattebetalarna vid en förändring av
personnummersystemet. Dessa kostnader och andra konsekvenser av en förändring bör
noggrant uppskattas och övervägas innan ett beslut om ändring i personnummersystemet
kan fattas.

Emilie Ankarcrona Smith e u
Anna Lefevre Skjöldebrand
VD, Swedish Medtech
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