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Katti Björklund riktar i rapporten ”Digitaliseringslobbyn” skarp kritik mot bland andra
SKR:s roll i digitaliseringen. Patrik Sundström, chief digital officer på SKR, avfärdar
kritiken.
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Vården har digitaliserats utifrån marknadens och bolagens
intressen – inte patienternas. Det är slutsatserna i en ny

rapport som riktar udden mot SKR. Men organisationen
avfärdar kritiken: ”Ett märkligt perspektiv”.

Ämnen i artikeln:
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I rapporten ”Digitaliseringslobbyn” från
tankesmedjan Arena Idé går författaren Katti Björklund till
hårt angrepp mot den svenska strategin för digitalisering av
vården.
Katti Björklund, som tidigare arbetat på Inera och 1177,
anser att konsultbolaget Mckinsey fått ett orimligt stort
inflytande över hur digitaliseringen i vården utformats.
Bolaget släppte 2016 rapporten ”Värdet av digital teknik i
den svenska vården” på eget initiativ utan någon redovisad
uppdragsgivare. Den fick enligt Katti Björklund en
avgörande betydelse och användes av myndigheter, ledande
politiker och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
– Att den fick så stort genomslag berodde på att den tog upp
en tolkningsram som även andra i samhället hade
presenterat. Det fångade McKinsey upp. Att den åldrande
befolkningen kommer att orsaka katastrof. SKR var också
ute i samma veva och pratade om det här, säger Katti
Björklund
Katti Björklund tror att McKinseys syfte med rapporten
var att gynna kunder i teknikbranschen och ge dem en skjuts
framåt i deras försöka att lansera digitala lösningar för
offentlig sektor.
– McKinseys roll är att jobba med både offentliga och
privata kunder. Deras grej är att knyta ihop offentliga och
privata kunder.

Hur ser du på behovet av digitalisering i vården?
– Behovet är att lösa vårdens problem. Hur ger man vård
enligt evidens och med kostnadseffektivitet? När de då
kommer med lösningen digitalisering som ska innebära en
besparing, så har de inte evidens för det. Det är inte någon
tvekan om att man behöver digitalisera. Men frågan är hur
man gör det. På vems villkor?
Har SKR köpt McKinseys slutsatser?
– Ja, att digitalisera utifrån lösningarna som marknaden
hittar på är något annat än att utgå från vilka behov och
problem som finns och hur vi ska lösa dem med
digitalisering som en av flera metoder.
Hon tycker att SKR:s roll i digitaliseringen är särskilt
problematisk eftersom det är en arbetsgivar- och
intresseorganisation.
– SKR inte är en myndighet som står till svars för sina
beslut. De går inte att granska på samma sätt. Det är
obehagligt och otäckt att en så viktig organisation, som har
så mycket makt, inte går att ställa till svars och granska,
säger Katti Björklund.
Patrik Sundström, chief digital officer på SKR, delar inte
rapportens analys om hur strategin för vårdens
digitalisering kommit till.
– Vi har haft nationella strategier tillsammans med staten i
mellan 15 och 20 år om hälso- och sjukvårdens
digitalisering. Det är för mig helt främmande att en enskild
konsultrapport skulle ha så stor effekt, säger han.
Avfärdar du att det skulle finnas en dold agenda att
gynna leverantörer av digital teknik?
– Jag förstår över huvud taget inte den delen av rapporten.
De stora investeringarna som görs nu handlar om att
förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården och säkerställa
att medarbetarna har moderna verktyg.

Enligt Patrik Sundström har rapporten från Arena Idé
missförstått syftet med digitaliseringen i vården.
– Jag upplever att man har ett märkligt perspektiv om att
digitaliseringen skulle handla om att spara pengar. Det
handlar inte om en kostnadsbesparing utan om att bibehålla
kvaliteten och servicen och förhindra en alldeles för stor
kostnadsökning.
Han står fast vid analysen att digitaliseringen i vården
behövs för att möta den demografiska utvecklingen mot en
allt äldre befolkning.
– Det är ingen som säkert kan beskriva hur framtiden
kommer att se ut. Det vi däremot kan se är att vårdbehoven
ökar i betydligt större omfattning än andelen människor i
yrkesverksam ålder. En effekt av det är att vi kommer att
behöva jobba smartare. Det enda vi kan säga med säkerhet
är att vi inte kan fortsätta att jobba på samma sätt som i
dag.
Patrik Sundström ser ingen konflikt i att vårdens
digitalisering gynnar näringslivet.
– En högkvalitativ hälso- och sjukvård där man har tillgång
till riktigt bra lösningar förutsätter ett näringsliv i
världsklass. Det förutsätter att entreprenörer och företag vill
engagera sig och erbjuda offentlig sektor de bästa
lösningarna. Det finns inget motsatsförhållande där, utan vi
är beroende av ett samspel för att se till att välfärdens
medarbetare har minst lika bra lösningar som de som jobbar
i privat sektor, säger Patrik Sundström.

