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Svar på interpellation 2010:8 av Raymond Wigg (MP) om
projektet Äldreteam Huddinge
Raymond Wigg (MP) har ställt följande frågor till mig om projektet Äldreteam
Huddinge:
1. Tycker du 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 i Långbro Park
till Nacka Geriatriken?
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?

Som svar vill jag anföra följande:
Äldreteam Huddinge är en bra verksamhet som är värd att värna och det har
därför varit viktigt att kunna säkra projektets framtid. Projektets fortsatta
verksamhet får inte vara beroende av vilken utförare som gör jobbet.
Äldreteam Huddinge är ett projekt inom ramen för Socialstyrelsens
stimulansmedel för äldre. Teamet startade sommaren 2007 och är ett
samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Huddinge kommun.
Det planerade projektavslut var den 30 april 2010, men projekttiden har i
samråd med Huddinge kommun förlängts till 31 december 2010. Detta
skedde med anledning av att Socialstyrelsen beviljat stimulansmedel för hela
år 2010.
2007-06-14 fattade Sjukvårdsutskott Söder beslut om att tillskapa Äldreteam i
Huddinge. Det var HSN-förvaltningen som fick i uppdrag att skapa detta i
samarbete med Huddinge kommun. HSN-förvaltningen beslutar inom
projektet vilken utförare som står för landstingets del i projektet på samma sätt
som kommunens äldreomsorgsförvaltning beslutar vilka enheter som ska
utföra kommunens del i projektet.
Landstingets part i projektet är Team Äldredoktorn/SLSO fram till 30 april
2010. Från 1 maj 2010 är landstingets part i projektet Nackageriatriken AB.
Anledning till byte av landstingspart är att efter flera diskussioner med SLSO
framkom att SLSO kände tveksamhet till att fortsätta i projektet under de
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ekonomiska förutsättningar som förelåg. Huvudmän i projektet är fortfarande
Stockholms läns landsting och Huddinge kommun, det sker alltså inget byte
av huvudman.
Projektets uppdrag förändras inte i och med byte av landstingspart. Det
innebär att de äldre som är inskrivna i Äldreteamet får samma vård. En tät
samverkan sker mellan avlämnande och tillträdande vårdgivare gällande
överrapportering av nödvändig information. Nackageriatriken har liksom
Team Äldredoktorn en lång erfarenhet av vård av äldre multisjuka i hemmet.
SLSO och Nackageriatriken har gemensamt kommit fram till att en
verksamhetsövergång skall ske
En utvärderingsplan är framtagen i samarbete mellan Team
Äldredoktorn/SLSO, förvaltningen och Huddinge kommun. Utvärderingen
kommer att gälla projektet som helhet. Utvärderingen kommer att påbörjas
under februari 2010. I tecknat projektavtal ingår att parterna ska genomföra
utvärdering/uppföljning. I utvärderingen ingår bland annat frågeställningar
gällande ekonomi, vårdkonsumtion, patientens upplevelse av teamet samt hur
projektet påverkas av byte av landstingspart.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Pia Lidwall

