INTERPELLATIONSSVAR
Ordförande Äldreberedningen

2010-03-11

Pia Lidwall

LS 1002-0127

Svar på interpellation 2010:7 av Håkan Jörnehed (V) om
hanteringen av Äldreteam Huddinge och dess framtid
Håkan Jörnehed (V) har ställt följande frågor till mig om hanteringen av
Äldreteam Huddinge och dess framtid:
1. Var det korrekt svar som gavs i september 2009 om äldreteamens
plats i Vårdval Stockholm? Vad gäller konkret för
Huddingesteamets 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
projekttid och är det förenligt med LOU att byta huvudman utan att
andra vårdgivare ges möjlighet
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 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?

Som svar vill jag anföra följande:
Äldreteamet Huddinge är ett projekt som drivs med Socialstyrelsens
stimulansmedel för äldre och inte en verksamhet som bedrivs inom
ramen för vårdvalet. Inom vårdvalet är det regelboken som ska följas
och enligt regelboken för husläkarverksamhet ska husläkaren
”prioritera äldre med stora och sammansatta vårdbehov samt kroniskt
sjuka patienter till fasta och kontinuerliga vårdkontakter samt
koordinera vården och läkemedelsbehandlingen för dessa
patientgrupper”.
Projektet med äldreteam startade sommaren 2007 och kommer att pågå
till och med den 31 december 2010, då såväl landsting som kommun
tilldelats statliga stimulansmedel hela år 2010.
När projektet löpte ut vid det planerade projektavslut var den 30 april
2010 var det önskvärt med en förlängning, men man kunde inte
komma överens med vårdgivare om de ekonomiska förutsättningarna.
För att kunna säkra projektets framtid till en rimlig kostnad för
skattebetalarna och fortsätta tillsammans med vår medpart Huddinge
kommun, tvingades HSN-förvaltningen söka en annan lösning. Den
främsta prioriteringen har hela tiden varit att säkra projektets framtid
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och möjligheten att kunna arbeta vidare tillsammans med Huddinge
kommun.
2007-06-14 fattade Sjukvårdsutskott Söder beslut om att tillskapa
Äldreteam i Huddinge. HSN-förvaltningen fick i uppdrag att skapa
detta projekt i samarbete med Huddinge kommun. Det är HSNförvaltningen som beslutar inom projektets ram vilken utförare som
står för landstingets del, på samma sätt som kommunens
äldreomsorgsförvaltning beslutar vilka enheter som ska utföra
kommunens del i projektet. Huvudmän i projektet är fortfarande
Stockholms läns landsting och Huddinge kommun, det sker alltså inget
byte av huvudman. Från den 1 maj 2010 är dock landstingets part i
projektet Nacka geriatriken. Nacka geriatriken är en komptent
vårdgivare med lång erfarenhet av äldre multisjuka i hemmet. Deras
kunskap och erfarenhet inom området gör dem väl lämpade att slutföra
projektet. Är det så att projektet permanentas som ordinarie
verksamhet är det stor sannolikhet att verksamheten bör upphandlas
enligt LOU.
Arbetet kring och med projektet Äldreteamet har skötts bra, och HSNförvaltningen har gjort sitt bästa för att hitta bra lösningar som passar
alla involverade parter.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Pia Lidwall

