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Sammanfattning 
Sveriges Tandhygienistförening (STHF) är, med reservation, positiva till de förslag 
Skatteverket presenterar i sin promemoria gällande samordningsnummer till asylsökande. 
Vi är för att Migrationsverket får rekvirera och Skatteverket tilldela samordningsnummer till 
alla asylsökande. 
Vi ser dock inte ett behov för Skatteverket att ha tillgång till alla Migrationsverkets data 
gällande enskild individ under asylperioden. 
Vi menar att sekretessen är särskilt viktig under asylperioden och dataöverföring till 
Skatteverket i ärenden gällande tilldelning av samordningsnummer, enligt Migrationsverkets 
eget förslag, är tillräcklig med namn, kön och födelsetid. 
Vi ser det som en bra ändring att förse LMA-korten med samordningsnummer. 
Vi anser att det aldrig kan bli vare sig den enskilde behandlarens eller vårdgivarens uppgift att 
kontrollera om ett samordningsnummer är aktivt eller ej. 
Vi ifrågasätter att tilldelningssåret för ett samordningsnummer har ett reellt värde. 
STHF ställer sig frågande till om lagen kan träda i kraft 1 juli 2017. Vi anser att det är viktigt 
att förarbeten och framtagande av tekniska hjälpmedel samt information kring 
tillämpning/implementering inte stressas fram utan testas och kontrolleras innan lagen 
genomförs. Detta utifrån att asylsökande, både som grupp men också som individ, är i ett 
oerhört utsatt läge med mycket begränsad möjlighet att påverka sin livssituation. 
 
Kommentarer 
Sveriges Tandhygienistförening ser att det är en bra och nödvändig förändring att ge 
asylsökande ett samordningsnummer som kan användas vid journalföring av tandvårdens 
patienter. Detta påverkar rättssäkerheten positivt, ger möjligheter till en säkrare vård samt att 
det ökar säkerheten vid förskrivning av läkemedel. Ekonomi och administration kommer att 
kunna förenklas och effektiviseras. Vidare gör det möjligt att säkrare följa given behandling, 
effekt av folkhälsoinsatser samt att även ta del av epidemiologiska data, främst gällande 
barnens tandhälsa. Det kommer att möjliggöra forskning som idag helt saknas inom flera av 
odontologins specialiteter som t ex Cariologi, Parodontologi, Pedodonti och Bettfysiologi 
kring gruppen asylsökande. Detta i sin tur innebär att kvaliteten på vården kan förbättras 
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (evidens). 
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Att Migrationsverket får rekvirera och Skatteverket tilldela samordningsnummer till alla 
asylsökande ser vi som en bra myndighetsfördelning. 
Rätt att begära in handlingar som legat till grund för identifieringen. STHF menar att den 
personliga integriteten och det skydd en asylsökande har rätt att förvänta sig i Sverige innebär 
att Skatteverket inte skall ha tillgång till alla uppgifter kring personen. Migrationsverket är 
den myndighet som ansvarar för personen under asylperioden och kan förutsättas sköta sin 
datainsamling på ett korrekt sätt inför en bestämning av identitet. Skatteverket kan ges rätten 
till kontroll av alla tillgängliga data t ex vid en rättning. Samt ges tillgång till alla data då den 
asylsökande beviljats uppehållstillstånd och skall tilldelas personnummer. 
Sekretess i ärende om tilldelning av samordningsnummer. I fråga om asylansökan är STHFs 
åsikt att individens rätt till säkerhet och skydd är av högsta prioritet. Vi stödjer, det 
Migrationsverket uttalat, att de uppgifter som är viktiga under asylperioden (som bör vara en 
begränsad tid av en persons liv) i väntan på uppehållstillstånd är namn, kön, födelsetid och 
förhoppningsvis även telefonnummer. Telefonnummer är säkrare som kontaktväg än adress. 
Överföring av samtliga data är rimliga först då det är aktuellt med ett uppehållstillstånd och 
ett personnummer. 
Samordningsnummer på LMA-kort är bra.  
Samordningsnummer som inte längre är aktivt. Frågan om icke aktiva samordningsnummer 
måste hanteras, regleras och ses över mycket noga. STHF menar att det aldrig kan bli vare sig 
den enskilde behandlarens eller vårdgivarens sak att kontrollera om ett samordningsnummer 
är aktivt eller ej. Det måste ske på annan nivå. 
I övriga patientmöten genomförs inte kontroll av identitetens giltighet. Har en utlandsboende 
svensk inte skrivit ut sig enligt gällande regler agerar inte vårdpersonal på det, även om det 
föreligger misstanke om fusk. Vi ser inte som vår uppgift att behandla asylsökande patienter 
på annat sätt. En individs juridiska status och rätt till vistelse i landet skall hanteras av andra 
än tandvårdens personal. Detta är speciellt viktigt så länge det finns minsta risk att ett 
samordningsnummer avaktiverats av misstag.  
Tandvårdens uppdrag är att ge och erbjuda den vård som behövs och att göra detta i enlighet 
med styrande lagstiftning och de riktlinjer som gäller. Detta utan att diskriminera eller 
särbehandla någon enskild person och utefter vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Vi vill här även peka på att det är en risk i att gallra i SPAR senast inom 3 år, gällande 
asylsökande. Tidsperioden borde snarare vara 4 år, då det utgör karensen för att på nytt 
ansöka om asyl. Om ett syfte med denna lag är patientsäkerhet bör samma 
samordningsnummer kunna användas om det visar sig att personen valt att stanna i Sverige 
som papperslös. I annat fall kvarstår problemet med att personen får reservnummer och på så 
sätt blir osynlig och icke spårbar i vården.  
Uppgift om tilldelningsår. STHF kan inte se att tilldelningsåret för samordningsnumret är av 
betydelse. Skatteverket menar att detta minskar risken för att samordningsnummer används av 
någon som inte är den hen utgör sig för att vara. Återigen hänvisar vi till att det inte är 
tandvårdens uppgifter att kontrollera. 
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Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2017.  Även om behovet är stort gällande 
samordningsnummer för asylsökande krävs ett seriöst och gediget förarbete. 
Risken att den enskilda individen, den asylsökande, kan drabbas negativt av ”barnsjukdomar i 
datasystem”, godtycklig handläggning m.m. får på inget sätt bortses ifrån. De asylsökande 
som grupp, men särskilt barn och kvinnor, är under asylperioden i ett oerhört utsatt läge med 
mycket begränsad möjlighet att påverka sin livssituation. 
Vi ser t ex att det först måste finnas regler för åldersbedömning enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet – detta skall vara implementerat, beprövat och väl känt. 
Asylsökande barns, kvinnors och funktionshindrades rätt till optimal handläggning måste 
kunna garanteras. Detta i enlighet med Sveriges åtaganden gällande FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, rätten till hälsa enligt den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor. 
 
För Sveriges TandhygienistFörening 
Carin Klefbom 
Leg. Tandhygienist Transkulturellt Centrum SLL 
 
 

 


