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Landstingsstyrelsen

Bemyndigande av styrelserna för Södersjukhuset och
Stockholms läns sjukvårdsområde att hantera
kommande upphandling av patientkost
Ärendebeskrivning
Södersjukhuset och de delar av SLSO:s verksamheter som inom kort måste
fatta beslut om de närmaste årens kostförsörjning, föreslås få i uppdrag att
självständigt hantera dessa frågor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Södersjukhuset AB, 2010-12-07 (LS 1012-1040)
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-26
Ärendets beredning
Förslaget har utarbetats i samråd med Södersjukhuset och SLSO.
Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bemyndiga styrelserna för Södersjukhuset och SLSO att självständigt
hantera kommande beslut om kostförsörjning.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I annat tjänsteutlåtande föreslår förvaltningen att en måltidsutredning med
brett uppdrag tillsätts. Denna utredning föreslås bli inriktad mot mer
decentraliserat beslutsfattande.
I linje med den föreslagna utredningens inriktning, föreslås Södersjukhuset
och SLSO själva få hantera de beslut om kostförsörjning som måste fattas
våren 2011.
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Bakgrund
I maj 2007 beslöt fullmäktige att successivt upphandla kostförsörjning i
linje med förslag från den kostutredning som då presenterades1.
Upphandlingens första steg ledde fram till avtal om matleveranser till
Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus
och de verksamheter inom SLSO som tidigare fått patientmat från dessa
sjukhus. Ambitionen var att sedan i ett andra steg på motsvarande sätt
upphandla mat till Södersjukhuset och de delar av SLSO:s verksamheter
som nu får mat från samma kök.
Många av målen om näringsvärde, hygien, valfrihet och liknande har
uppnåtts vid de sjukhus som omfattades av första steget, men problem har
också uppstått och uppmärksammats. Inkörningsproblemen har successivt
åtgärdas, och löpande förbättringsarbete pågår hela tiden, men situationen
är ännu inte tillräckligt bra.
För att ta ett större och mera långsiktigt grepp om måltidsfrågorna föreslår
förvaltningen i annat tjänsteutlåtande att en särskild utredning tillsätts. Där
betonas bland annat betydelsen av differentiering och decentralisering, så
att varje patientgrupp och verksamhet kan finna de lösningar som passar
just dem. Ett förslag till ny Måltidspolicy föreslås fungera som riktlinje tills
utredningen presenterar slutliga förslag och därmed ersätta den tidigare
kostpolicyn 2006 och besluten baserade på kostutredningen 2007.
Södersjukhuset och delar av SLSO:s verksamheter behöver nu senast 31
mars 2011 ta ställning till gällande kontrakt om matleveranser, och då
besluta om förlängning eller någon typ av ny upphandling. Inför detta
beslut har man framfört önskemål om att själv få hantera frågan, utan
bindning till det beslut om samlad upphandling som fattades 20072.

Överväganden
Mot bakgrund av den föreslagna utredningens inriktning mot mer
decentraliserat beslutsfattande, är det naturligt att nu låta Södersjukhuset
och berörda verksamheter inom SLSO självständigt hantera de kommande
besluten om kostfrågor.
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I förslaget till Måltidsutredning anges att förslaget till Måltidspolicy ska
gälla som riktlinje tills utredningen lett fram till slutligt beslut. Det
förutsätts naturligtvis att denna riktlinje, liksom landstingets övriga regler
och riktlinjer, gäller även för Södersjukhusets och SLSO:s arbete med
denna fråga.

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 miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
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