Ystads Pensionärsråd YPR har tagit del av ert förslag till beslut om att tjänsten som dietist ska
upphöra inom Social Omsorg och vill framföra följande synpunkter.
YPR motsätter oss med bestämdhet det föreslagna beslutet att tjänsten som dietist ska
upphöra.
Beslutet ger helt fel signaler då man – innan dietisten anställdes - inom Ystad kommuns
äldreomsorg serverade näringsfattig mat och för att ändra på detta beslutades att anställda
en dietist och omsorgen tillfördes 660.000 kr för att genomföra detta.
Utbildningen till dietist är 3 år (180 hp) och Socialstyrelsen utfärdar legitimation.
Nu planerar man i stället att ha möten med kostombuden för att upprätthålla det arbete
som dietisten vidtagit och att all vårdpersonal ska genomgå webbutbildning inom nutrition.
Ni skriver i förslaget att när tjänsten tas bort kommer det inte finnas möjlighet att ta samma
tid i anspråk för att hålla sig uppdaterad med ny forskning och nya nationella riktlinjer inom
området. Den kompetens som en dietist besitter kommer inte längre att finnas kvar.
Vad kommer detta då att leda till? Jo att man om någon tid framåt kommer att hamna i
samma läge som innan dietisten anställdes, dvs maten till de äldre kommer att bli
näringsfattig igen för att ingen har den unika kunskapen som en dietist har och som
dessutom inte har tid och möjlighet att hålla sig uppdaterad med nya rön när det gäller
äldremat. Maten, i vid bemärkelse, är avgörande viktig inom hela äldreverksamheten och vi
läser ju om att äldre, i dagens Sverige, faktiskt avlider av näringsbrist.
Vi anser därför att det behövs åtminstone EN person – en dietist – som kan ha ett
övergripande ansvar för att maten som serveras inom omsorgen fortsatt blir näringsrik och
lämplig för de som bor inom äldreomsorgen, vare sig det är i ett äldreboende eller bor
hemma men får maten distribuerad hem.
Om skälet för att tjänsten som dietist ska upphöra endast är av ekonomisk art, dvs man
önskar spara de 600.000 kr som tjänsten kostar, så motsätter vi oss det med hänvisning till
att kommunen nyligen tillförts bidrag till såväl ”äldreomsorgslyftet” som
”äldreomsorgssatsningen”.
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