Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2019-02-19

– Motion angående att utreda om införandet av ett digitalt 21:e landsting kan medföra
effektiviseringar av landstings och regioners verksamhet

Att skapa största möjliga nytta för medborgarna för minsta möjliga peng måste vara en av
politikens huvuduppgifter. Samtidigt måste de åtagande som samhällskontraktet anger
upprätthållas för att skapa den trygghet som invånarna förväntar sig. I den trygghet ingår att
effektivt och säkert leverera vård genom landstingen och regionerna.
Idag verkar 20 landsting och regioner på ett näst intill autonomt sätt när det kommer till
sjukvården. Man har egna digitala system för att hantera patientjournaler och det verkar som om
det ofta uppstår problem när journaler ska delges andra vårdinrättningar eller instanser som på ett
eller annat sätt har till uppgift att stötta medborgare. Naturligtvis är det viktig att den personliga
integriteten skyddas och bevakas, men det medför inte att man borde kunna hitta
effektiviseringsmöjligheter.
Ett sätt att effektivisera skulle kunna vara införande av ett digitalt 21 landsting som har mandat och
eventuellt äganderätten att hantera vissa av landstingens och regionernas uppgifter.
Vinster skulle bland annat kunna vara (vilket dock behöver utredas)
• Kostnadseffektivisering gällande hantering av digitala nätverk och IT-system
• Möjlighet att till skapande av en mer jämlik vård
• Förbättrad arbetsmiljö, med förenklade och samordnade system, för medarbetare
Risker torde också finnas, som till exempel ökad sårbarhet med ett system och eventuellt minskad
konkurrens mellan leverantörer. Det finns dock inget syfte att införa ett digitalt 21 landsting om det
inte på helheten innebär en kostnadseffektivisering eller på annat sätt leder till en bättre och
tryggare patientsäkerhet, leverans av tjänster och en bättre arbetsmiljö.
Finansieringen av ett 21 landsting skulle kunna utgöras av att skattebörden tas ifrån resterande 20
landsting och regioner. Vid omställningen bör det frigöras resurser från landstingen och regionerna
när de inte längre till exempel behöver drifta sina egna IT-system och kostnader för detta kan
samlokaliseras.
I beaktande bör man ta hänsyn till hur man implementerar och anpassar nuvarande IT-system och
vad som redan kan finnas för att minimera att man skapar sunken-costs eller på andra sätt
missbrukar medborgarnas skatteinbetalningar.

• Jag yrkar på att Moderaterna i Skövde motionerar på förbundets stämma om att en
utredning av ett 21 landsting genomförs för att utröna om och eventuellt i vilken
omfattning ett 21 digitalt landsting kan införas.
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Källa: Förslaget om ett 21:e landsting presenterades av Timbro på Ideologikonferensen i Borås den
26 januari 2019.

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens ambition om att kostnadseffektivisera, skapa jämlik vård och
förbättrad arbetsmiljö. Vi uppfattar dock motionen mer som ett debattinlägg än ett konkret
förslag.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet avslå motionen.

