MOTION
Nya digitala möten kräver nya ersättningsmodeller
Svensk hälso- och sjukvård är sedan en längre tid inne i en stor digitaliseringsvåg och det
råder inget undantag i Östergötland. Coronapandemin har ökat kraften i förändringsarbetet
och många har ställt om från fysiska besök till digitala. De privata digitala vårdgivarna har
haft en kraftig ökning av sina besök, men det gäller också den regiondrivna vården.
Inom Region Östergötland har vi under våren öppnat upp den digitala tjänsten/appen ”Din
vård” (som tidigare hette ”Digitala vårdcentralen”) där ett stort antal kliniker och enheter finns
anslutna och fler står i kö.
I regionen pågår också många olika försök bland annat inom ramen för ekosystem för ehälsa, där man bland annat fokuserar på att föra över mer vård i hemmet.
På den neurologiska kliniken i Linköping har man sedan en tid låtit patienter med Parkinsons
sjukdom, som tidigare var inlagda för att få en medicinpump inopererad och ”kalibrerad”,
nu istället göra det mesta av detta i hemmet med hjälp av videosamtal från läkare på
kliniken. Detta har minskat antalet vårddagar med cirka 10-14 dygn per patient. Många av
dessa patienter har kommit från Sydöstra sjukvårdsregionen och har därmed även sluppit
långa resor.
Moderaterna har, tillsammans med Kristdemokraterna, i våra budgetförslag lyft olika initiativ
för att stärka utvecklingen av digitaliseringen i vården. Vi har bland annat yrkat på att
regionen ska ta fram en samlad strategi för att använda digitala verktyg och artificiell
intelligens (AI) för bättre planering, uppföljning och analys för att underlätta ledningen och
styrningen av vården.
Inom Sydöstra Sjukvårdsregionen finns idag en samverkansgrupp som kallas eSpir. De har i
uppdrag att skapa synergier och nytta genom utveckling av gemensamma processer och
arbetssätt inom e-hälsa genom att stödja:
•

utveckling av e-hälsa som stöd för invånarna att uppnå och behålla hälsa

•

digitalisering för att utveckla och stödja vårdprocesserna

•
samordning och återanvändning av kunskap, arbetssätt och erfarenheter för snabb
implementering av nya digitala funktioner
Alla de insatser som nu görs för att skapa en mer tillgänglig vård där digitala tjänster bidrar
till att föra vården närmare patienten och förbättra vårflöden måste uppmuntras. Men, som en
viktig pusselbit för att få till denna utveckling, måste även ersättningsmodellerna följa med.
Utvecklingen av de privata digitala vårdcentralerna så som exempelvis Kry.se och Min
Doktor har satt fokus på detta. Men frågan är minst lika aktuell och viktig även i den slutna
och högspecialiserade vården.

Vi behöver hitta modeller där sättet att möta patienten är underordnad resultatet av mötet.
Därför behöver Region Östergötland, i samverkan med fram för allt Sydöstra
sjukvårdsregionen, aktivt arbeta för att undanröja eventuella hinder som finns för den här
utvecklingen.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att regionfullmäktige beslutar:

Att

uppdra till regionstyrelsen att, i samverkan med hälso- och
sjukvårdsnämnden och samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen, göra en översyn av möjligheter och hinder gällande
ersättningsmodeller kopplat till en ökad digitalisering av vården samt att
återkomma med förslag till åtgärder.
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