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Motion av Anna Kettner (s) om rättvisa matkostnader i
landstingets slutenvård
I samband med budgetfullmäktige varje år fastställs vilka avgifter som ska utgå inom hälsooch sjukvården. Även avgiften för slutenvården fastställs då. För närvarande uppgår den till 80
kr /dag för den som fyllt 18 år. Denna kostnad gäller oavsett vilken typ av diet som patienten
har.
Denna avgift måste framstå som orättvis för den som sondmatas eller av andra skäl inte intar
normal föda. Flera patienter har ifrågasatt det rimliga att betala 80 kr/dygn för den som får
exempelvis välling till frukost, lunch och middag.
Rimligen kan man tänka sig att landstingets kostnader för att tillreda en sådan diet är en bråkdel
i jämförelse med de intäkter som erhålls i form av patientavgifter. Tanken att mycket svårt
sjuka patienter på detta sätt ska subventionera landstingets kostnader framstår som märklig och
ovärdig.
Att i en situation där en patient som är så dålig att intag av särskilt näringsändamål, så kallad
SÄRNÄR, görs tre gånger per dag men ändå tvingas att betala lika mycket som den som får
lagad frukost, lunch och middag känns inte rimligt. 30 dagar a´ 80 kr gör sammanlagt 2400 kr
på en månad. Det är mycket pengar för den som till exempel har tung ekonomisk börda även
utanför sjukhuset. En utredning i syfte att sänka dessa avgifter bör därför genomföras.
Landstingets avgifter är ofta vägledande även för de avgifter som finns inom kommunerna.
Den policy och de avgifter som vi tillämpar får därför ibland också genomslag utanför vårt
ansvarsområde. Mot bakgrund av detta framstår behovet som stort av en utredning som klargör
vad som är rimligt och inte. På vissa andra håll i landet har i politisk enighet förändringar i
motionens anda redan genomförts.
Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
att med utgångspunkt i motionens anda att utreda olika sätt att differentiera avgifterna för
kosten inom landstinget slutenvård.
att utredningen genomförs med siktet att resultaten kan beaktas inför budget 2008.
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