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Svar på medborgarförslag från Eva-Lena Blom om tillagningskök på
neonatalavdelningen
Ärendebeskrivning
Eva-Lena Blom har lämnat in ett medborgarförslag om att investera i ett enkelt
tillagningskök på Neonatalavdelningen så att föräldrar, som ofta vistas längre tid
på avdelningen, ska kunna tillaga egen mat på avdelningen.
Ärendet behandlades av regionstyrelsen 2017-01-25 § 25 och blev då
återremitterat i avvaktan på hantering av fastighetsutvecklingsplan för sjukhuset.
Neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus ligger på plan 8 i entréhuset (hus 4)
tillsammans med barnavdelningen och bägge avdelningarna är mycket
trångbodda. Frågan om att etablera ett kök på avdelningen har varit uppe många
gånger tidigare utan att någon lösning kunnat presenteras.
Neonatalavdelningen disponerar en mycket liten yta och är extremt yteffektiv. Det
finns inga möjligheter att lösa en föräldraköksfunktion inom den lokalyta som
verksamheten disponerar idag och de alternativ som kan vara genomförbara är:
Förlägga verksamheten inom barnvårdavdelningens yta, som gränsar mot
Neonatal
Om föräldraköket etableras inom barnvårdavdelningens verksamhetsyta skulle ett
kontorsrum för kurator samt del av lekterapin påverkas. Ytan för lekterapin har
tidigare minskat yta 2009 då neonatalavdelningen byggdes ut. Lekterapin är en
viktig funktion på barnavdelningen för alla patienter som är inlagda och deras
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anhöriga som kommer på besök. Bassestiftelsen har genom åren satsat mycket
på att miljön på terapin skall vara stimulerande och välgörande för tillfrisknandet
av våra barnpatienter. Skall verksamhetsytan på lekterapin behållas eller
återskapas till ursprunglig storlek som före ombyggnaden av Neonatalavdelningen
blir det en omfattande ombyggnad och ännu svårare att hitta plats i sjukhuset för
personal som hör till barnvårdavdelningen men inte får plats på plan 8.
Etablera ett kök någon helt annanstans inom sjukhuset
Etableras ett kök på någon helt annan plats inom sjukhuset visar erfarenheter
från andra sjukhus att det inte används så mycket. Orsaken är att föräldrarna
kommer långt från barnen under matstunden alternativt tar med sig barnen till
köket som då utsätts för stor smittorisk som inte är bra för deras ofta svaga
immunförsvar. Det skulle också kräva att annan verksamhet måste flyttas.
Att verksamheten bjuder föräldrarna på mat som får ätas på respektive
vårdrum.
Att bjuda föräldrarna på mat från köket som får ätas på respektive vårdrum är
möjligt men relativt kostsamt. Avdelningen har beräknat kostnaden till ca 800
000:- per år.
Att bygga ut huvudentrén med tre våningar som, förutom detta problem, även
skulle lösa flera lokalproblem i hus 4 på plan 6 till 8.
En utbyggnad av huvudentrén ingår i det långsiktiga planen för att utveckla
sjukhuset. Detta utbyggnadsförslag är oberoende av övriga förändringar i
fastighetsutvecklingsplanen och tekniskt möjlig att genomföra men bör beslutas
som en del i fastighetsutvecklingsplanen.
Av de alternativ som beskrivs ovan är det sista, att bygga ut huvudentrén, den
långsiktigt bästa lösningen för att etablera ett tillagningskök på
neonatalavdelningen. Detta ska prioriteras när fastighetsutvecklingsplanen
utformas.
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att bevaka att förslaget om ett tillagningskök
på neonatalavdelningen beaktas och prioriteras vid utformningen av
fastighetsutvecklingsplan för sjukhuset.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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