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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) om hanteringen av Äldreteam
Huddinge och dess framtid
På landstingsfullmäktige den 8 september 2009 ställde undertecknad en enkel fråga:
Kommer äldreteamen att läggas ner i och med förslaget till förändringar av regelboken för
husläkarverksamhet? Pia Lidwall (KD) svarade då tydligt nej.
Bakgrunden till min fråga i september var att klargöra Alliansens inställning till äldreteam i
allmänhet och mer specifikt klargöra framtiden för Huddingeteamet, där ett antal politiker
från både majoritet och opposition varit på studiebesök. Pia Lidwalls tydliga svar på min fråga
innebar även att personal och inskrivna patienter vid Huddingeteamet lugnades rörande
teamets fortsättning och framtid. Tyvärr har vi nu nåtts av information att det tydliga och
lugnande besked som Alliansen gav i september 2009 inte längre gäller. Nya förutsättningar
oroar patienter, anhöriga och personal och inte minst Huddinge kommun.
Huddinge äldreteams framtid har varken hanterats eller informerats i något politiskt organ,
men vad vi kunnat förstå på omvägar ska projekttiden förlängas med åtta månader, men under
ny huvudman.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd Pia Lidwall (KD):
1. Var det ett korrekt svar som gavs i september 2009 om äldreteamens plats i Vårdval
Stockholm. Vad gäller konkret för Huddingeteamets framtid i ett kortsiktigt såväl som
långsiktigt perspektiv?
2. Stämmer uppgifterna att projektet ska byta huvudman till Nacka Geriatriken? Är det
förenligt med reglerna att byta huvudman under en projekttid och är det förenligt med
LOU att byta huvudman utan att andra vårdgivare ges möjlighet att delta?
3. Tydligen har samtal om Äldreteamets framtid pågått sedan oktober 2009. Varför har
det inte informerats i något politiskt organ och var, och av vem, har de nya
förutsättningarna för teamet beslutats?
4. Anser du att denna behandling av Äldreteamet Huddinges framtid har hanterats på ett
bra och kvalitativt sätt, som god arbetsgivare mot de anställda, som god vårdproducent
mot patienter och anhöriga och som god samverkanspartner till Huddinge kommun?
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