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Angående kostfrågan vid sjukhusen

Miljöpartiet kräver att frågan om sjukhusmaten skyndsamt tas upp för ny
behandling, inte bara i produktionsutskottet utan också i landstingsstyrelsen.
Anledningen är de alarmerande rapporter som kommit oss till kännedom om
den undermåliga kvalitén när det gäller sjukhusens patientmat. Matens
kvalitet är en patientsäkerhetsfråga och med den nuvarande hanteringen
riskerar patienter att fara illa och bli undernärda.
Kostsystemet måste nu skyndsamt utvärderas utifrån patienternas behov där
näringsvärde, aptitlighet och andra kvalitetsparametrar granskas. I detta
ingår kemiska tillsatsers inverkan på patienters hälsa.
I utvärderingen bör sjukhusens dietister/nutritionister ingå liksom oberoende
expertis.
Ett särskilt projekt kring kosten där man jämför produktion av mat i små
tillagnings-/kompletteringskök, med externt producerad mat i större
produktionsanläggning bör genomföras vid något sjukhus. Den lokalt
producerade maten ska följa landstingets kostpolicy med komplettering att
maten inte ska innehålla kemiska tillsatser eller transfetter.
Av demokratiska skäl vill vi att tidigare upphandling av sjukhusmaten
granskas, att den politiska oppositionen får tillgång till allt beslutsunderlag
och att landstingsstyrelsen undersöker om upphandlingen har gått rätt till
och vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av granskningen.
Den utvärdering av ny hantering av sjukhusmaten som tidigare genomförts i
enlighet med landstingsfullmäktiges beslut ska redovisas och behandlas av
produktionsutskottet. Produktionsutskottet bör även se över
delegationsordningen när det gäller beslut om upphandlingar och
beloppsgränser för dessa.
Till dess att denna process är genomförd anser vi att den återstående
upphandlingen av mat för Södersjukhuset, Rosenlunds och Dalens sjukhus
bör avbrytas.
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Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de Gröna att
landstingsstyrelsen beslutar
att

ge landstingsdirektören i uppdrag att låta genomföra en
oberoende granskning och utvärdering av nuvarande
kostsystem i enlighet med skrivelsen

att

ge landstingsdirektören i uppdrag att låta genomföra en
granskning av processen kring upphandlingen av
sjukhusmat, både vad gäller beslutsnivåer och
kravspecifikationens innehåll

att

i samband med utvärderingen av kostsystemet föreslå
kompletteringar och förtydliganden i kostpolicyn gällande
bland annat kemiska tillsatser och transfetter i maten

att

i avvaktan på en granskning av tidigare upphandling och på
utvärderingens resultat avbryta matupphandlingen för
Södersjukhuset, Rosenlunds och Dalens sjukhus

att

i kommande upphandlingar kring sjukhusmat beakta
kostpolicyn, målet i miljösteg 5 om ekologiska måltider och
tillåta egen-regi anbud

att

ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ett
kostprojekt i enlighet med skrivelsen.
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