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Yttrande över 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
Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att ett koncept kallat Hälsokök successivt införs i
landstingets sjukvård. Förvaltningen föreslår att motionens synpunkter och
förslag överlämnas till den nya måltidsutredning som föreslås i ärende
LS 1012-1079.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-25
Motion 2009:34
Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
att överlämna motionens synpunkter och förslag till måltidsutredningen.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Motionen lyfter fram angelägna frågor, men den innehåller vissa faktauppgifter som inte längre är aktuella. Motionärernas synpunkter och förslag
föreslås bli överlämnade till den måltidsutredning som föreslås i särskilt
tjänsteutlåtande.
Bakgrund
Motionärerna pekar på de problem många patienter har med näringsbrist
samt på brister i landstingets nuvarande sätt att erbjuda patientmat. I
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motionen beskrivs ett koncept kallat Hälsokök, där ett lokalt kök producerar individanpassad mat. Konceptet föreslås successivt bli tillämpat på
olika sätt: Något av landstingets sjukhus ska tillämpa konceptet fullt ut.
Övriga sjukhus ska ha kompletterande Hälsokök för patienter med särskilda behov. Nya Karolinska Solna ska utformas så att det finns plats för
Hälsokök. Mindre vårdenheter föreslås få möjlighet att kontraktera
restauranger för att leverera individanpassad mat.
Dessutom föreslås att landstinget kontaktar Karolinska institutet och staten
för att peka på behoven av ökat inslag av kost- och näringskunskap i
vårdutbildningarna och högskoleutbildning inom området näringsterapi.
Förvaltningen
När det gäller den mat som serveras idag har det skett flera förändringar
sedan motionen skrevs. Förvaltningen hänvisar här till den rapport med
uppföljningsdata och åtgärder som presenterades för landstingsstyrelsen i
mars 2010, LS 1003-0237, den PM med grundläggande fakta sändes till
samtliga partikanslier i december 2010, LS 1012-1079, samt den
uppdaterade lägesrapport som sändes ut i januari 2011, LS 1012-1079.
När det gäller undernäring pågår också flera typer av utvecklingsarbete,
bland annat inom ramen för satsningen TUFF, som omnämns i budgeten
för 2011 och innebär insatser för att minska trycksår, undernäring och
fallskador.
När det gäller utbildningssituationen erbjuder Karolinska Institutet idag
viss utbildning i klinisk nutrition.
Överväganden
Undernäring är ett viktigt problem för många patienter. Motionärerna
pekar på några av de viktiga faktorerna.
När det gäller patienternas upplevelse av maten och måltiden tyder de
patientenkäter som genomförts på en successiv förbättring, samtidigt som
de visar att mycket återstår. Det utvecklingsarbete som sjukhusen driver,
själva och i samarbete med leverantörerna, verkar ge vissa resultat.
Samtidigt finns det goda skäl att ta större grepp inför framtiden, och
förvaltningen föreslår därför i särskilt tjänsteutlåtande att en
måltidsutredning tillsätts.
De förslag som framförs i motionen kräver närmare analys när det gäller
sådant som ansvar för näringsinnehåll, hygien, kompetenskrav,
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leveranssäkerhet, miljö, upphandlingsregler, kostnader osv. Motionärernas
synpunkter och förslag föreslås därför bli överlämnade till utredningen.
När det gäller utbildningar, bedömer förvaltningens inte att det finns något
omedelbart behov av nya utbildningar. Men det skulle vara värdefullt med
bättre erfarenhetsutbyten mellan de olika utbildningarna och en höjd status
för frågorna kring mat och måltider. Även dessa synpunkter föreslås bli
överlämnade för närmare bedömning i måltidsutredningen.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
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