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Landstingsstyrelsen

Motion 2009:34 av Ingela Nylund Watz m.fl (S), Raymond Wigg m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om förbättrad patientmat genom införande av
Hälsokök

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

ÄRENDET
Motionärerna föreslår förbättrad patientmat genom att Hälsokök införs.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
att överlämna motionens synpunkter och förslag till måltidsutredningen.

Att landstingets verksamheter erbjuder kost av hög kvalitet och positiva måltidsupplevelser är angeläget av flera skäl. En måltidsutredning föreslås ta ett helhetsgrepp
kring de här frågeställningarna och presentera handlingsalternativ inför kommande
beslut om kostförsörjning.
Dessa beslut bör fattas enligt en decentraliserad modell där de enskilda verksamheterna bereds möjlighet att själva fatta beslut utifrån de olika behov och förutsättningar som finns inom respektive verksamhet. De synpunkter som förs fram i motionen
överlämnas till måltidsutredningen för att där belysas som en möjlig lösning för måltider i sjukvården inom SLL. Utredningen ska även titta på andra modeller och goda
exempel.

Bilagor
1 Motion
2 MP-ledamotens reservation
3 V-ersättarens särskilda uttalande
4 Tf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Ingela Nylund Watz m.fl (S), Raymond Wigg m.fl. (MP) och Birgitta Sevefjord
m.fl. (V) har i en motion (bilaga), väckt den 25 november 2009, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att landstingets kostupphandlingar ska utgå ifrån att det ska finnas Hälsokök på varje sjukhus där långliggande och
andra patienter med särskilda näringsbehov kan välja kost utifrån en mer omfattande
à la carte meny och möjlighet till individanpassning enligt vad som beskrivs i motionen, att den storköksproducerade mat landstinget upphandlar ska omfatta höga krav
på aptitlighet, smak och möjlighet till individanpassning av exempelvis portionsstorlekar, att Hälsokök i fullskalemodell används på något av sjukhusen i Stockholms
län som får möjlighet att profilera sig på kost och hälsa, att NKS utformas så att konceptet Hälsokök ryms på sjukhuset, att kontakt tas med KI och staten angående behovet av ökad kostkunskap och näringskunskap i vårdutbildningarna samt angående
behovet av högskoleutbildning inom området näringsterapi, att möjlighet ges till
landstingets mindre vårdenheter med inneliggande patienter att kontraktera restauranger för att bistå med individanpassad mat.

Utskottsbehandling
Produktionsutskottet har den 1 februari 2011, enligt t.f. landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad, att överlämna motionens synpunkter och förslag till måltidsutredningen.
MP-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
V-ersättaren lät anteckna särskilt uttalande (bilaga)
Tf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 januari 2011 bifogas (bilaga)

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 februari 2011.

