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Motion ställd till landstingsfullmäktige ang.

Effektivisering för bättre vård
Landstingets/Regionens resurser är begränsad. För bästa vård behöver vi sätta fokus på att
hitta olika effektiviseringsvinster. Det kan vara att lyfta och internt driva på användningen av
tekniska lösningar som kan ge mer tid över till patienter. Så även rena kostnadsbesparingar.

E-möten
Idag finns modern och enkel teknik för att hålla interna möten på distans, bild, dokument kan
enkelt delas mellan mötesdeltagare på distans. Kallas ibland för Skype-möte. Alla möten är
inte lämpliga för distans, men fler än man tror. Vinsten är färre mil med landstingets bilar,
kanske färre bilar. En direkt kostnads- och miljöbesparing. Den stora vinsten är restiden som
kan användas till patienttid. Behövs ett brett införande av en enkel teknisk plattform för
E-möten, anpassat till mötesrum, enskild dator, surfplatta eller telefon, och till detta stabil
kommunikation i hela länet.

Mina Meddelande
Mina Meddelande är en tjänst som förvaltas av skattemyndigheten, för säker digital post från
myndigheter och kommuner. Det enda som behövs är e-legitimation, t ex mobilt BankiD och
en säker digital brevlåda godkänd för Mina meddelanden. 2018-06-20 är 2,8 miljoner av
medborgarna anslutna.
Med ett större fokus på e-Hälsa kan vi också se hur vi på olika sätt hittar effektiva och
kostnadsbesparande sätt att kommunicera med kunden . Landstinget skickar idag ut en stor
volym pappersbrev. En kostnadsbesparing vore att till de som valt att ansluta sig till säker
e-post, skicka brevet digitalt. När antalet medborgare som är ansluter sig, stiger hela tiden ,
borde landstinget kunna räkna hem en allt större besparing i minskad volym av papper.
kuvertering , porto etc. Uppskattas dessutom av många medborgare, som föredrar att få brev
digitalt.

Undertecknad yrkar på
att

fullmäktige beslutar att ovanstående förslag om effektivare arbetssätt beaktas.

Peter Christensen (L)
Nättraby
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