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Landstingsstyrelsen, ärende 16

Rapport om åtgärder och uppföljning inom kostförsörjningen för Stockholms
läns landsting
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen
besluta
att utan godkännande lägga rapporten till handlingarna
att uppdra till landstingsdirektören att låta genomföra en extern och oberoende utvärdering av patientupplevelsen av måltiderna på de sjukhus som infört den nya
typen av kostförsörjning
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en analys av de samlade miljö- och
hälsomässiga effekterna av den nya kostförsörjningen i enlighet med vad som framgår nedan
att uppdra till landstingsdirektören att säkerställa att kostfrågorna inom landstingsstyrelsens förvaltning i fortsättningen handläggs fristående från kommersiella och
partipolitiska intressen
att uppdra till landstingsdirektören att utarbeta en ny koststrategi för en hälsofrämjande och välsmakande patientmat med utgångspunkt i Motion 2009:34 (LS 09110995).

Rapporten saknar helt tillförlitlighet eftersom patientenkäterna är genomförda av den
affärsdrivande leverantören själv, det vill säga Sodexo.
Det betyder att det sannolikt kan vara så att antalet missnöjda patienter till och med
kan vara betydligt större än den tredjedel som anges här i Sodexos egen redovisning
till landstinget. Likaså går uppgifterna om minskat matavfall inte att utan vidare betrakta som konfirmerade utan oberoende vidimering.
En faktisk mätning av matsvinnet behöver göras. I den nu presenterade rapporten
finns endast några teoretiska beräkningar utifrån gjorda antaganden om färre extrabeställningar.
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Därtill behöver en analys genomföras av de samlade miljö- och hälsomässiga konsekvenserna av det nya matsystemet. Den bör bland annat innefatta följande områden:
En livscykelanalys med beräkningar av den totala energiåtgången med anledning av
användningen av engångsmaterial. Analys av övriga miljöeffekter i form av kemikalieutsläpp m.m.från de använda plastemballagen och byttorna. Kontroll av eventuella
emissioner av svårnedbrytbara ämnen till exempel, ftalater till den mat som förvaras
i plastbyttan är viktig också ur hälsosynpunkt.. En beräkning av energiåtgång för
hela matkedjan inklusive samtliga transporter behöver också göras i enlighet med
vad som framgår i landstingets kostpolicy.
Det är således hög tid att en oberoende utvärdering görs utan inblandning av otillbörliga affärsintressen eller partipolitiska hänsyn.
Vi vet idag att näringsriktig, god mat som serveras på ett aptitligt sätt ger alla människor livskvalitet och därmed styrka att stå emot sjukdomar. Utgångspunkten måste då
vara att den allra bästa maten ska serveras till dem som bäst behöver den – våra sjuka.
Den mat som idag erbjuds patienterna innehåller en hög andel livsmedelstillsatser
och serveras i svarta plastlådor på ett sätt så att portionsstorlekar och matinnehåll
inte kan anpassas efter den enskilda patienten. Detta drabbar dem som har oturen att
bli liggande länge på sjukhusens vårdavdelningar.
Landstinget behöver göra rent hus med den dåliga matkulturen och införa tillgång till
konceptet Hälsokök på alla landstingets sjukhus, vilket innebär att välutbildade
kockar lagar färsk mat på riktiga och hälsosamma råvaror till patienterna. Hälsokökskonceptet bör införas stegvis med början för de patienter som har längre vårdtider eller
som av medicinska skäl har särskilt behov av god nutrition.
Makten över maten måste ges till patienterna – inte till livsmedelsindustrin.

