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Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Risk- och konsekvensanalys krävs vid alla
beslut om digitalisering
Region Kronoberg har stora förhoppningar om att digitalisering både ska
förbättra vården och begränsa kostnadsutvecklingen. Det finns mycket i
verksamheten, exempelvis kopplat till administration, där digitalisering helt
klart kan leda till effektiviseringar och förbättringar både för organisationen i
stort och för regionens invånare. Ett exempel är att 25 000 bokade vårdbesök
varje år uteblir på grund av sen eller ingen avbokning. Det är ett slöseri med
tid och resurser som digitaliseringen skulle kunna medverka till att lösa.
Även vad gäller digital vård finns en del att hämta när regionen nu satsar på
ökad egen närvaro digitalt. Förnyelse av läkemedel hos privat nätläkaraktör är
exempelvis helt onödig då förnyelse av läkemedlen enkelt kan skötas via 1177
av den vårdcentral patienten är listad på. Vid förnyelse av recept genom
regionens egna digitala kanaler undviks onödiga utgifter för tjänster vi själva
erbjuder.
Region Kronobergs uttalade ambition är att digitaliseringen ska frigöra tid för
patientnära arbete och möjliggöra fler digitala vårdbesök. Ambitionen är bra
men upplevelsen är att risk- och konsekvensanalys inte alltid görs eller
redovisas i samband med beslut om digitalisering. Detta är en brist, inte minst
koppat till det faktum att vi vet att ett inte obetydligt antal invånare av olika
anledningar har svårt att använda digitala verktyg. Det kan exempelvis handla
om avsaknad av smart telefon, Bank-ID eller kognitiv förmåga att ta till sig nya
verktyg och arbetssätt. Särskilt för dessa invånare är det viktigt att Region
Kronoberg alltid genomför en risk- och konsekvensanalys, så att regionen med
resultatet kan ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att beslutet
ska bli bra och fungera för alla.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

regionen i alla beslutsunderlag kopplade till beslut om digitala
investeringar och förändringar ska redovisa risk- och
konsekvensanalys.
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