C J C Södertälje Sjukhus
VD, Sjukhusledningen
Landstingsstyrelsens förvaltning
Box 22550
104 22 Stockholm

Svar på hantering av avtal för kostförsörjningen, LS 1310-1238
Landstingsstyrelsen har uppdragit Södertälje Sjukhus AB att senast den 31 mars 2014
återkomma till landstingsstyrelsens produktionsutskott med en redovisning om hur arbetet
med att skapa lokala lösningar för måltidsförsörjningen, i syfte att uppnå måltidsvisionen för
Stockholms Läns landsting, fortlöper.
Måltidsvisionens kärna är god, smaklig och näringsriktig mat utifrån patienternas individuella
behov, önskemål och personliga preferenser för att få en positiv måltidsupplevelse. Det ska
vara en stimulerande måltidsmiljö och närstående ska kunna köpa varm mat.

Mål för Södertälje Sjukhus AB:
Mat är medicin och bra mat betyder mycket för hälsan. Det är en stor och viktig del under
patienternas sjukhusvistelse och påverkar tillfrisknandet positivt vilket leder till kortare
vårdtider. Totalt en hälsoekonomisk vinst.
Det ska se vackert ut på tallriken, lukta gott och smaka gott men maten ska också vara fylld av
näring. Maten ska lagas från grunden av råvaror med hög kvalitet i ett hållbart system.
Patienterna ska ses som restauranggäster och måltiden ska lyftas fram och bli en naturlig del i
vården, där vi utgår från de behov och önskemål som patienten har.
I upphandlingen kommer det att ingå krav på regelbundna mätningar av vad patienter tycker
om mat och måltidsmiljö, hur personal uppfattar leverantörens leveranssäkerhet och kvalitet,
samt krav på regelbundna uppföljningsmöten. I arbetet ingår även arbete med hur
måltidsmiljön i helhet ska kunna bli så positiv som möjligt för patienterna.
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. Miljödirektiv och hänsyn för ett hållbart kretslopp ska också
tas med i upphandlingen.
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Södertälje Sjukh us

Dnr:STS 2014-074
2014-04-02

VD, Sjukhusledningen

Status:
1. Upphandling påbörjad. Beräknad annonsering under juni 2014. Annons bör ligga ute i
minst 52 dagar. Planen är att vid årsskiftet 2014/2015 är implementering påbörjad och i full
gång, så att nästa leverantör kan träda in när befintligt avtal slutar. Upphandlingen ska
genomföras av projektgrupper med representanter från berörda enheter och
Upphandlingsenheten på Södertälje Sjukhus AB
2. Målet är att få en enhetlig måltidslösning för den fysiska platsen, där sjukhuset är beläget.
Detta i samarbete med befintliga och eventuellt kommande intressenter som befinner sig på
området och har behov av en måltidslösning.

Mikael Runsiö
VD, Södertälje Sjukhus AB
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