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Redovisning av arbetet med att skapa lokala lösningar för måltidsförsörjning inom Stockholms läns sjukvårdsområde
Bakgrund
Landstingsstyrelsen har 2013-11-06 beslutat att inte förlänga nuvarande avtal med
Sodexo om kostförsörjning för Stockholms läns landsting, när ordinarie avtalstid går ut
2015-03-31.
Landstingsstyrelsen har vidare uppdragit åt bl a SLSO att redovisa arbetet med att
skapa lokala lösningar för måltidsförsörjning, i syfte att uppnå måltids visionen för
Stockholms läns landsting. Redovisningen ska lämnas till landstingsstyrelsens
produktionsutskott senast 2014-03-31.
I måltidsvisionen från maj 2012, står bl a att 2016 serveras alla patienter inom landstinget god, smaklig och näringsriktig mat utifrån patienternas individuella behov,
önskemål och preferenser. Måltidsmiljön ska vara stimulerande, patienterna ska få en
positiv måltidsupplevelse, och närstående ska kumia köpa varm mat dygnet runt.
Redovisning
Nyligen upphandlade avtal
SLSO har under 2013 handlat upp avtal om måltidsförsöijning för SLSO:s patienter
vid Löwenströmska sjukhuset (32 vpl psykiatri och 60 vpl rättspsykiatri) samt vid
Jakobsbergs sjukhus (80 vpl geriatrik och 10 vpl palliativ vård).
Avtalen har ordinarie avtalstid på två år, med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.
Total avtalstid är t om maj 2017 för Löwenströmska sjukhuset, och t om november
månad 2017 för Jakobsbergs sjukhus.
För att i möjligaste mån tillgodose patienternas skilda behov och önskemål, har SLSO
valt att handla upp färdiglagad varm mat till patienter vid Löwenströmska sjukhuset,
samt delvis förpreparerad och kyld mat som färdiglagas på plats, till Jakobsbergs
sjukhus. Upphandlingarna genomfördes av projektgrupper med representanter från
berörda enheter och centralt verksamlietsstöd för upphandling.

Jill

2

Stockholms läns sjukvårdsområde

— • V — S T O C K H O L M S LÄNS LANDSTING

Sj ukvårdsdirektören
Handläggare: Jörgen Bäckström

SLSO 2014-03-20 p 9
BESLUTSUNDERLAG
2014-03-11

SLSO 13-1740

Kommande upphandling av avtal
SLSO arbetar för närvarande med att förbereda tre separata upphandlingar av
patientmåltider till följande enheter:
•

Geriatrisk klinik (108 vpl) och Psykiatrisk klinik (96 vpl) vid Danderyds
sjukhus.

•

Psykiatrisk klinik (100 vpl) vid Karolinska universitetssjuldiuset Huddinge och
Rättspsykiatrisk klinik (72 vpl) vid Helix.

•

Psykiatrisk klinik (26 vpl) vid Södertälje sjukhus.

Vid nämnda enheter har klinikledningar utsett personalrepresentanter till tre projektgrupper. Tillsammans med medarbetare från centralt verksamlietsstöd för upphandling,
arbetar grupperna för närvarande med att ta fram förfrågningsunderlag utifrån individuella behov, önskemål och preferenser. I arbetet ingår även hur måltidsmiljön i sin
helhet ska kunna bli så positiv som möjligt för patienterna.
V i d samtliga enheter har projektgrupperna funnit att det bästa alternativet för patienter är att försöka upphandla färdiglagad varm mat. Framförallt för att det erbjuder så
stor variation av måltider som möjligt.
I kommande upphandlingar kommer därför SLSO inbjuda anbudsgivare att offerera
leverans av färdiglagad varm mat till lunch och middag. Till detta ställs sedvanliga
krav på att måltiderna ska vara varierade, vällagade, ha en tilltalande smak, doft,
utseende och konsistens, samt uppfylla gällande krav på näringsinnehåll, hygienkrav
etc.
Leverans av färdiglagad vann mat, förutsätter att leverantörens produktionskök ligger
relativt nära patienterna. Detta för att klara krav på att vaiinliållningstiden inte får vara
längre än en timme.
För att undvika en situation där det inte kommer in anbud på varm mat, kommer SLSO
erbjuda anbudsgivare att även offerera färdiglagad kyld mat, eller lämna anbud på båda
alternativen varm respektive kyld mat.
För alternativet kyld mat är kravet levererans en gång per dag, medan det för varm mat
är leverans två gånger per dag. I övrigt är kraven detsamma för båda alternativen
(bortsett från varailiållningstid). Båda alternativen är likvärdiga vid utvärdering av
anbud.
I upphandlingen kommer ingå att anbudsgivare ska erbjuda leverans av dagligvaror för
frukost, mellanmål, kvällsmål och liknande. Vidare ska anbudsgivare erbjuda färdig-
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lagade och djupfrysta en-portionsrätter till patienter som önskar äta på tider som passar
dem, samt till närstående som önskar köpa varm mat.
I upphandlingen ingår krav på regelbundna mätningar av vad patienter tycker om mat
och måltidsmiljö, hur personal uppfattar leverantörens leveranssäkerhet och kvalitet,
samt krav på regelbundna uppföljningsmöten.
Tidplanen för dessa upphandlingar är annonsering under mars månad 2014, med
avtalsstart 1 april 2015.
SLSO.s egen produktion av färdiglagad varm mat
SLS O:s produktionskök vid Rosenlunds sjuklius, levererar färdiglagad varm mat till
SLSO:s enheter vid Beroendecentrum Stockholm, Norra Stockholms Psykiatri,
Stockholmsgeriatriken samt Psykiatri Södra Stockholm.
Produktionsköket vid Rosenlund levererar för närvarande även patientmåltider till
Södersjukhuset.
Förslag till beslut
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås besluta
att

till landstingsstyrelsens produktionsutskott överlämna denna redovisning av
arbetet med att skapa lokala lösningar för måltidsförsörjningen vid Stockholms
läns sjukvårdsområde, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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