Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag: Pilotprojekt vedr. madbestilling via app mhp. reduktion af
madspild
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Der er i løbet af 2018 gennemført en politisk beslutning om at omlægge hospitalskøkkenenes
kostproduktion til minimum 60% økologi - svarende til det økologiske spisemærke i sølv.
Processen har været gennemført med bistand fra Fonden Københavns Madhus.
Projektet videreføres frem til medio 2019 med henblik på dels at udarbejde planer for
yderligere omlægning til økologi og dels at øge samarbejdet mellem regionens
hospitalskøkkener. Omlægningen sker inden for køkkenernes eksisterende økonomiske
rammer, og finansieres blandt andet gennem reduktion af madspild.
Kort beskrivelse af forslagets formål og indhold.
Der er et stort potentiale i at reducere madspild på afdelingerne, ved at lade patienterne vælge
selv, hvad de vil have at spise og i hvilken mængde. De sparede ressourcer bruges til at
finansiere de dyrere økologiske råvarer.
Angiv den konkrete udfordring, som skal løses med forslaget samt (eksempler på) hvad
pengene skal bruges til.
Der søges penge til et pilotprojekt, hvor patienterne selv bestiller deres mad direkte hos
køkkenet via en app, der tilgås enten via en tablet i afdelingen eller via patientens egen tablet
eller mobiltelefon. Projektet er inspireret af projektet ”Food’n’Go” på Herlev Hospital, der
med succes har afprøvet konceptet på ældre medicinske patienter. Der søges penge til at
afprøve konceptet på forskellige patientgrupper på i alt seks afdelinger fordelt på tre
hospitaler.
Såfremt der er tale om et ønske om omprioritering af en indsats anføres ligeledes en kort
beskrivelse af de indsatser, der ikke gennemføres.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0,8

Samlet udgift

0,8

2021

2022

2023

Angiv antal

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

