INTERPELLATION
2010-02-09

Interpellation av Raymond Wigg (MP) om projektet
Äldreteamet i Huddinge
Äldreteamet Huddinge är ett projekt som startades 2007 och planerades vara
avslutat sista april 2010. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms läns
landsting - ASIH Långbro Park och Huddinge kommun. Projektet riktar sig
till äldre personer som bor hemma och är i behov av omfattande vård- och
omsorgstjänster. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, sjukgymnast, dietist, logoped, arbetsterapeut, syn- och
hörselinstruktör och en biståndshandläggare. Ursprungligen skulle projektet
omfatta 30 patienter, med en kostnad på 700 000 kr per helår för
Stockholms läns landstings andel i projektet.
Projektet borde tidsmässigt nu befinna sig i en period av utvärdering och
diskussion om eventuell fortsättning eller avslutning. Någon utvärdering har
ännu inte påbörjats och patienter skrivs fortfarande in och omfattar idag 48
personer. Beslut har däremot tagits om att projektet ska förlängas från och
med maj till december 2010. Projektet skall fortsättningsvis drivas av Nacka
Geriatriken och inte längre av ASIH Långbro Park.
I diskussionerna under hösten 2009, för projekttiden 2010 inklusive en
förlängning till årets slut, erbjöds ASIH Långbro Park 2,7 miljoner kr på
helår. Den ersättningsnivån avböjde ASIH Långbro Park som med den
ersättningen inte såg en möjlighet att driva projektet vidare i sin nuvarande
form under 2010. Verksamhetskostnaderna för 2009 beräknades ligga på
mellan 5,8 – 6 miljoner kr. Nästa information ASIH Långbro Park fick var
att avtal tecknats med Nacka Geriatriken för de resterande 8 månaderna,
dvs. de månader som projektet förlängts med.
Nacka Geriatrikens avtal innebär en ersättning på motsvarande 4,5 miljoner
kr på helår, en ersättningsnivå som inte erbjudits ASIH Långbro Park.
Agerandet är oseriöst och är inte politiskt förankrat.

Mina frågor till gruppledare Pia Lidwall blir därför följande:
1. Tycker du att Äldreteamets nuvarande verksamhet är bra?
2. I vilket politiskt organ har diskussion förts och beslut tagits om att
projektet Äldreteamet i Huddinge skall förlängas och övergå från
ASIH Långbro Park till Nacka Geriatriken?
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3. Varför förlänger man projektet med 8 månader och byter huvudman
för den förlängda tiden?
4. Kommer en utvärdering av Äldreteamets nuvarande verksamhet att
göras, med inriktning på t.ex. ekonomi och vårdbehov på andra
nivåer?
5. Vilka blir konsekvenserna för de äldre som är inskrivna i
Äldreteamets verksamhet?
6. Hur kommer en utvärdering av projektet att gå till då en ny
huvudman tillträder under projektets sista 8 månader, samt att ny
personal tillkommer?
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