
  MOTION 
 
 
Den 18 januari lyssnade jag på ett radioprogram som tog upp riskerna med digitaliseringen. 
Den kan hota demokration i grunden och även utveckla s.k. cyperkrig. Det finns exempel på 
hur man ”hackat” sig in i datorer och tagit ”makten” över datorn. Det har hänt både på 
privatnivå och institutionsnivå. För en tid sedan var det ett sjukhus som inte kunde använda 
sitt datasystem. 
Även de moderna ”APP-arna” har visat sig vara ett hot mot vår integritet. Marknadssamhället 
tar över styret av våra liv och vårt samhälle blir som ett företag, där vi människor blir 
”kunder” och inte medborgare med reellt inflytande.  
 
Vad händer om våra sjukhus och andra värdinstitutioner blir utan sina datorer? Oavsett om det 
är eltillförseln eller en hackning som orsakat det. Även tillfälliga reservsystem kan slås ut. 
 
Hur sköts journaler  idag? Om de bara ligger på data- hur påverkar det oss som vårdsökande 
eller är under behandling på ett sjukhus? 
Hur ska läkare och annan omsorgspersonal klara av att ge rätt behandling / medicinering om 
de inte har tillgång till journaler vi datorprogram? 
 
Nu är det viktigt att inte låsa in oss i ett digitalsamhälle. Myndigheter och institutioner m.fl. 
måste se till att ha manuella reservsystem där beslut, journaler och annat viktigt har arkiverats  
på ett icke-digitalt sett, så att det kan användas i ett krisläge. Även den manuella 
postutgivningen måste säkras.  
 
I dag är det många som diskrimineras p.g.a. de inte kan använda datorer p.g.a. 
funktionshinder. De kan ha svårt att läsa text på datorskärm eller att använda fingrar till 
knapphantering eller inte vill använda Bank-id mm.  
En del tror att de kan få alla dessa att ”lära sig” men man bygger in risker då man tvingar 
människor att använda system där det lätt blir fel siffror, risk för bedrägerier mm. 
Det är väl olagligt att diskriminera ? 
 
Jag yrkar 
 
Att vårt samhälle måste förhindra risken att demokratin urholkas genom okontrollerad 
digitalisering 
 
Att myndigheter och viktiga institutioner t.ex. sjukvården måste se till att ha arkiveringar 
utanför datorsystemen, som ska vara snabbt tillgängliga om datorsystemen inte är tillgängliga 
eller tillförlitliga. 
 
Att vi samhällsmedborgare inte ska tvingas till att betala räkningar via dator. 
 
Att samhället ska se till att vi har kvar en bra posthantering och manuell utdelning av brev. 
 
  
Den 3/2 2020 
 
Lilian Sjöström 
 



 
 
 


