Transkribering av filmen: Intervju med Roger Molin.
Filmens längd: 4 min och 58 sek
Intervjuad i filmen: Analytiker, ekonomi och styrning vid Sveriges Kommuner
och Landsting
Intervjuare: Tony Brydner, kommunikatör, eHälsalyftet. tony.brydner@sll.se.
Tony Brydner: Jag heter Tony Brydner och är kommunikatör för eHälsalyftet. Idag ska jag
träffa Roger Molin som arbetar som analytiker på Sveriges kommuner och landsting. Vad
ställer den växande befolkningen för krav på hälso- och sjukvården i Stockholms län?
Roger Molin: När befolkningen växer så får kommuner och landsting mer att göra. Den
verksamhet som kommuner och landsting bedriver är väldigt känslig för sådana förändringar
som har med befolkningens storlek att göra och befolkningens sammansättning och Sveriges
befolkning växer snabbare än någonsin tidigare; med en miljon personer på mindre än ett
decennium. Egentligen på åtta år. Och det är framför allt barn och äldre som växer och
arbetskraften växer inte alls i samma utsträckning och det innebär att man får både
finansieringsproblem och personalförsörjningsproblem.
Tony Brydner: Du har kallat digitaliseringen för vår tids ångmaskin. Vad menar du med
det egentligen?
Roger Molin: Vad jag menar är att den har en kraft att medföra genomgripande
förändringar, stora effektiviseringar, omfattande strukturförändringar. Den har en förmåga
att omvanla hela samhället. Titta på banksektorn, hur den har omvandlats med hjälp av
digitaliseringen. Ångmaskinen ställde om samhället helt och hållet och digitaliseringen
kommer också att göra det.
Tony Brydner: Men vad finns det för vinster med att digitalisera hälso- och sjukvården?
Vad blir bättre?
Roger Molin: I och med att, det jag nämnde först, de demografiska förändringarna, ställer
enorma krav på kommuner och landsting att effektivisera sina verksamheter och
digitaliseringen har en potential att effektivisera radikalt. Att förbättra verksamheterna
radikalt.
Tony Brydner: Och vad säger man då till en person som är motståndare till digitalisering?
Hur övertygar man en sådan person?
Roger Molin: Den här typen av strukturförändringar har alltid mött motstånd. Också de
tidigare i historien. Och… men jag tror att vi måste vänja ossvid att.... I framtiden så
kommer…. Och det är viktigt att vi använder digitaliseringen mera… ska vi säga specifikt för
att förbättra verksamheterna. Inte bara för att vi ska bli mer moderna i största allmänhet. Vi
behöver se till så att vi använder digitaliseringen för prevention. Vi behöver se till så att vi
använder digitaliseringen och låta maskiner, robotar, datorer göra sådana uppgifter som
människor gör idag. Det är då man effektiviserar verksamheterna.
Tony Brydner: Du har ju skrivit en rapport som heter ”Hälso- och sjukvården 2035”, där
du målar upp två olika scenarion. Skulle du kunna beskriva vad det är för något?
Roger Molin: Ja, det ena scenariot handlar just om prevention. Digitaliseringen ger oss helt
nya möjligheter för människor som har kroniska sjukdomar att få kontinuerlig feed back på
det man gör. Levnadsvanor, medicinering och så vidare och på det sättet bromsa
försämringen, som annars är typisk för kroniska sjukdomar. Den andra tendensen som jag
pekar på det är ju just möjligheten att låta datorer göra sådant jobb som människor gör idag.

Redan idag, i ganska stor utsträckning, tar datorer upp anamnes i svensk primärvård och det
är inte någon kommande science fictionteknik. Den finns här idag. Det är bara att sätta iväg
med det.
Tony Brydner: Vad finns det för risker då, med digitalisering? Det måste väl finnas några
risker förenat med att göra sådana förändringar?
Roger Molin: Ja, den stora risken är nog att det går alldeles för sakta, så att vi inte hinner
effektivisera verksamheterna i takt med de stora behovsökningarna och då får vi se
nedskärningar istället. Så alternativet är inte att låta bli att digitalisera – fortsätta som hittills
– det kommer inte att gå. Vare sig finanser eller arbetskraften räcker till för det, utan, om vi
inte digitaliserar, då får vi se nedskärningar och det är i mina ögon den största risken.
Tony Brydner: Är det några patientgrupper som gynnas särskilt mycket av digitalisering?
Roger Molin: Ja, jag tror att personer som har kroniska sjukdomar kommer att vara de
stora vinnarna för de kommer att kunna få ett kontinuerligt stöd och en kontinuerlig feed
back som gör att de inte försämras lika mycket i sina sjukdomar. Det kommer att radikalt
förbättra resultaten för dem.
Tony Brydner: Och det här med samverkan, är det någonting som är viktigt?
Roger Molin: Ja, det är viktigt med samverkan på det sättet att det som man inte kan lösa
på egen hand behöver man samverka kring, men samtidigt är det viktigt att man inte tar
samverkan som ursäkt för att inte göra det som går att göra här och nu. Det kan också bli att
man lutar sig tillbaka och tänker att ”ja, men det här ska vi ju göra gemensamt” och då kan
det få effekten att man inte gör det som går att göra just nu och jag tror det är extremt viktigt
att alla landsting och kommuner satsar på de saker som går att göra nu. Det som inte är
science fiction.

