INTERPELLATION
2004-02-04

Interpellation av Stig Nyman (kd) om Äldreforskning NordVäst mm

Äldreforskning NordVäst (ÄNV) är en fristående forskningsenhet inom Stockholms läns
landsting. Den drivs gemensamt av landstinget och fem kommuner i nordvästra delen av länet.
Övergripande mål är att tillgodose lokala behov av kunskapsutveckling och att främja praktiknära forskning i äldrevården. ÄNV vill föra ut forskningen till äldrevårdens praktik, för att
personal inom geriatrik, primärvård, hemtjänst och särskilda boendeformer skall få nya verktyg att förbättra vården. Omvänt verkar ÄNV även för att vårdpersonalens idéer och kunskaper skall komma forskningen till del. ÄNV:s verksamhet utformas tillsammans med olika personalgrupper, t ex vårdbiträden, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, biståndsbedömare,
socionomer och socialpedagoger.
Av allt att döma har arbetet i ÄNV varit framgångsrikt och uppskattat. En titt på forskningsenhetens hemsida, http://www.aldreforskningnordvast.com, ger vid handen en imponerande
produktivitet vad gäller rapporter, böcker, seminarier etc. etc.
Enligt avtal mellan tidigare HSN och Norra länets produktionsområde, NLPO, skulle uppdraget sträcka sig och nödvändiga medel garanteras till och med utgången av 2005. Enligt uppgift
har avtalet sagts upp eller upphävts och verksamheten behöva upphöra i och med utgången av
2004. I sammanhanget talas också om att landstingets engagemang i äldreforskningen skall utredas, oklart av vem och med vilket syfte, utöver önskemål om centralisering.
Hur som helst så har kommunerna som stöder ÄNV härsknat till över att landstinget vill centralisera FoU-verksamheterna för äldre, man befarar naturligtvis minskat inflytande. Vidare är
kommunerna i nordväst härskna på landstinget för att landstinget har sagt upp alla samarbetsavtal om äldrerehabilitering etc. så klimatet är något frostigt. Därtill har kommunerna, liksom
landstinget ekonomiska bekymmer och vissa anser sig inte ha råd med ÄNV-anslaget. Alltså
har flera av de kommuner som är intressenter i ÄNV anmält att under dessa omständigheter
vill de dra sig ur FoU-samarbetet. Detta sker trots att man för ett år sedan i alla berörda kommuner och sjukvårdsområdet tog nämndbeslut om att se ÄNV som en tillsvidaresatsning på
lång sikt. ÄNV:s arbete stämmer väl med den inriktning som finns uttalade i den s.k. nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården, fastställd av riksdagen för ett par år sedan. Om
jag förstått saken rätt har ÄNV fått statligt ekonomiskt stöd kopplat till åtaganden i linje med
nationella handlingsplanen. Frågan är alltså om det finns något ÄNV kvar 1 jan 2005. Läget är
oklart f.n.
Med hänvisning till det som hör anförts vill jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

1. Kommer ÄNV att läggas ner i och med utgången av 2004?
2. Om svaret är JA, vilka planer har majoriteten för att tillgodose de behov som idag tillgodoses av ÄNV?
3. Varför avbryts avtalat samarbete innan frågan om framtida äldreforskning utretts?
4. Vilka bärande skäl har landstingsmajoriteten haft för att säga upp alla samarbetsavtal
med kommunerna om äldrerehabilitering?
5. Har landstingsmajoriteten några planer, idéer eller visioner om framtida äldreforskning
i landstingets regi?
Stig Nyman, kristdemokrat

