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Landstingsstyrelsen

Ny måltidsutredning
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
ÄRENDET
Produktionsutskottet föreslår att en måltidsutredning tillsätts som ska ge underlag för
den långsiktiga hanteringen av måltidsfrågor inom Stockholms läns landsting.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en måltidsutredning i enlighet med
t.f. landstingsdirektörens förslag
att förslaget till måltidspolicy ska gälla som riktlinje tills måltidsutredningen presenterar ett slutligt förslag
att kostpolicyn från 2006 och riktlinjerna i kostutredningen 2007 därmed inte längre
gäller
att i övrigt instämma i vad produktionsutskottet anfört.
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en måltidsutredning i enlighet med
fullmäktiges beslut.
Måltiden och måltidsupplevelsen har stor betydelse inom sjukvården. Genom att tillsätta en måltidsutredning anläggs ett brett perspektiv, där patienten är i fokus och
såväl måltidsupplevelsen som kulturella hänsyn får utrymme, vid sidan av näringsinnehåll och patientsäkerhet. När landstingets olika verksamheter i framtiden fattar
beslut om kostförsörjning kommer utredningens slutsatser att utgöra såväl stöd som
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riktlinjer. Därmed skapas förutsättningar att finna lösningar som på bästa sätt tillfredsställer de särskilda behov och önskemål som finns i respektive verksamhet. Produktionsutskottet kommer att löpande följa utredningens arbete.

Torbjörn Rosdahl

Anna Starbrink

Hans-Erik Malmros
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Produktionsutskottet har den 1 februari 2011, enligt M-, FP-, KD- och Sledamöternas förslag, föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en måltidsutredning i enlighet
med t.f. landstingsdirektörens förslag, att förslaget till måltidspolicy ska gälla som
riktlinje till måltidsutredningen presenterar ett slutligt förslag, att kostpolicyn från
2006 och riktlinjerna i kostutredningen 2007 därmed inte längre gäller, att därutöver
anföra följande
”Måltiden har stor betydelse för patienternas vistelse inom sjukvården. Det är angeläget att utveckla arbetet med måltiderna inom SLL. Därför är det bra att en utredning som belyser frågorna ur ett brett perspektiv nu initieras.
Det är viktigt att patienternas skiftande behov beaktas, inte minst måste barnperspektivet få en central roll i frågan om mat och måltider.
Matens kvalitet är en viktig aspekt av måltiden. Utredningen ska belysa frågan om
råvarornas kvalitet och möjligheten att använda närodlade råvaror, liksom hur arbetet
med ekologiska produkter kan utvecklas. För 2011 är SLL:s mål att andelen ekologiska produkter ska vara 25 procent. Denna ambition bör utvecklas. Att särskilt beakta SLL:s miljöpolicy samt att undvika onödiga tillsatser som är skadliga för miljön
eller hälsan ska vara självklara utgångspunkter. Vidare måste miljökonsekvenserna
av måltiderna som serveras inom SLL beskrivas.
I SLL:s arbete med måltidsutredningen och andra övergripande måltidsrelaterade
frågor är patienternas synpunkter värdefulla. Därför ska patientorganisationer inbjudas att medverka i utredningen.
Utredningen ska ange olika möjligheter för sjukvården att i framtiden lösa måltidsfrågorna. Olika alternativ ska belysas och lokala tillagningskök på landstingets sjukhus kan vara en sådan lösning. Även frågan om måltiderna på NKS ska belysas i
utredningen och i detta sammanhang även inrättandet av ett tillagningskök.
I sjukvården bör patienterna ha tillgång till mellanmål och exempelvis färsk frukt.
Hur dessa frågor kan lösas i hälso- och sjukvården behöver också lyftas fram av utredningen.
När det gäller uppföljningsarbetet avseende mat och måltider inom SLL är det nödvändigt att eftersträva en hög svarsfrekvens från patienter. Utredningen ska analysera
hur detta kan förbättras.”
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en måltidsutredning i enlighet med
fullmäktiges beslut.
MP-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
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V-ersättaren lät anteckna särskilda uttalanden (bilagor).
Tf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 januari 2011 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 februari 2011.

