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Förändringar i Region Stockholms Plan för 
hållbara patientmåltider bilaga 1 Hållbarhetskrav  
När upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster utförs inom Region Stockholm ska 
hållbarhetskrav ställas enligt Region Stockholms Plan för hållbara patientmåltider, bilaga 1 
Hållbarhetskrav. Dessa krav utgår från Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, som 
nu revideras.  

Vid upphandling ska både kraven i Bilaga 1 Hållbarhetskrav i Region Stockholms Plan för 
hållbara patientmåltider och Förändringslistan användas för att säkerställa att kraven är 
korrekta.  

Upphandlingsmyndigheten genomför under åren 2018-2021 ett stort arbete där man tar ett 
helhetsgrepp om livsmedelskriterierna och gör en översyn och uppdatering av samtliga 
kriterier. Vissa kriterier utgår och ersätts av nya kriterier som motsvarar de gamla, men med 
nya KravID-nummer. Andra kriterier utgår utan att ersättas och helt nya kriterier kan 
komma att tillkomma. Bilaga 1 har många hänvisningar till Upphandlingsmyndighetens krav 
vilket gör att Bilaga 1 Hållbarhetskrav i Region Stockholms Plan för hållbara patientmåltider 
behöver uppdateras regelbundet under denna tidsperiod. Detta görs genom denna 
Förändringslista.  

Förändringslistan avser förändringar i Upphandlingsmyndighetens kriterier som har gjorts 
sedan Plan för hållbara patientmåltider antogs 2018-04-27.  Förändringslistan dateras och 
senaste versionen finns alltid tillgänglig på Hållbarhetssidorna på sll.se.  

Komplementlista 
I nedanstående tabeller indikeras för respektive produktgrupp om kraven är förändrade 
jämfört med Plan för hållbara patientmåltider. Under tabellerna förklaras de eventuella 
förändringarna. 

Generella krav 
Inga ändringar 

gjorda 
Ändringar i 

befintligt krav 
Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 

Kött 
Inga ändringar 

gjorda 
Ändringar i 

befintligt krav 
Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

 x x x  
Obligatoriska krav generellt 
Utgått/ersatts: Antibiotikaförskrivning KravID: 10416:1 (avancerat) har utgått och ersatts 
med Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött KravID: 11398 (bas) 

 

 

https://www.sll.se/om-regionstockholm/hallbarhet/miljo/
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Obligatoriska krav tillägg nötkött 

Ändringar i befintliga krav: Kravet Operativa ingrepp KravID: 10916:3 (bas) har ändras till 
KravID: 10916:4 (bas). Nytt namn Operativa ingrepp med bedövning – nötkött. 

Obligatoriska krav tillägg griskött 
Ändringar i befintliga krav:  
Kravet Lösgående grisar KravID: 10437 (bas) har ändrat till KravID: 10437:1 (bas). 

Kravet Förbud mot svanskupering KravID: 10440:1 (bas) har ändrat till KravID: 10440:2 
(bas) 

Kravet Tuggbart material KravID: 10439 (bas) har ändrats till KravID: 10439:1 (bas). Nytt 
namn Tuggbart och manipulerbart strömedel – griskött  

Obligatoriska krav tillägg lammkött: 
Ändring i befintligt krav: Kravet Operativa ingrepp KravID:10442 (bas) har ändrats till 
KravID:10442:1 (bas). Nytt namn Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från 
lamm, får och get. 

Rekommenderade krav nötkött:  
Ändring i befintliga krav:  
Kravet Betesdrift KravID: 10435:1 (avancerat) har ändrats till KravID: 10435:2 (bas). Har 
även bytt namn till Betesdrift och utevistelse – nötkött 

Kravet Betesdrift på naturbetesmark KravID: 10769 (bas), används endast vid krav på 
naturbeteskött, har ändrats till KravID: 10769:1 (spjutspets). Nytt namn Naturbeteskött – 
betesdrift på naturbetesmark – nötkött  

Rekommenderade krav kött: 

Utgått: Hälsoredovisningssystem KravID: 10899:1 (avancerat) 

Kyckling och kalkon 
Inga ändringar 

gjorda 
Ändringar i 

befintligt krav 
Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

 x  x x 
Obligatoriska krav 

Utgått/ersatts: Kravet Antibiotikaförskrivning KravID: 10416:1 (avancerat) utgår och ersätts 
med Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkon KravID: 11245 
(Baskrav). 

Ändring i befintliga krav:  
Kravet Transport av djur till slakt KravID:10417 (bas) har ändrats till KravID:10417:1 (bas). 
Nytt namn Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon. 

Kravet Beläggningsgrad (djurtäthet) KravID:10419(bas) har ändrats till KravID:10419:1 (bas) 

Kravet Ej näbbtrimning KravID:10420 (bas) har ändrats till KravID:10420:1 (bas). 
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Rekommenderade krav 
Nytt krav: Begränsad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkon KravID: 11246 (avancerat 
krav).  

Utgått/ersatts: Kravet Slaktmetod – kyckling och kalkon KravID:10418:1 (avancerat) har 
utgått och ersatts av Slaktmetod – kött KravID:10763 (bas). 

Mjölkprodukter 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

 x  x  

Utgått/ersatts:  

Kravet Antibiotikaförskrivning KravID10416:1 (avancerat) har utgått och ersatts med 
Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött och mjölk KravID:11398 (bas).  

Kravet Information om ursprung – enkla produkter KravID:11010 (bas) har utgått och ersatt 
med Information om råvarans ursprung - mjölk och ägg KravID: 11450 (bas). 

Kravet Operativa ingrepp KravID:10430:1 (bas) har ersatt med Operativa ingrepp med 
bedövning - nötkött och mjölk KravID:10916:4 (bas). 

Ändring i befintliga krav: Kravet Betsdrift KravID:10429 (bas) har ändrats till 
KravID:10429:1 (bas). Nytt namn Betesdrift – mjölk. 

Ägg ekologiska 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 

Fisk och skaldjur 
Inga ändringar 

gjorda 
Ändringar i 

befintligt krav 
Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

 x x  x 
Obligatoriska krav 

Utgått: Kraven Produkternas spårbarhet - fisk och skaldjur KravID: 10398 (bas) och 
Fisklistan KravID: 10401 (bas) 

Nytt krav: Endast fisk-/skaldjursråvara som är markerad som "Grön" eller "Gul" i 
Världsnaturfondens WWF:s fiskguide, https://fiskguiden.wwf.se/, ska användas i 
patientmåltiderna/levereras under avtalsperioden (beroende på typ av upphandling).  

Rekommenderade krav 
Ändring i befintligt krav: Kravet Vildfångad fisk och skaldjur KravID: 10399:1 (avancerat) har 
ändrats till KravID: 10399:2 och till att bli ett baskrav. 

https://fiskguiden.wwf.se/
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Frukt och grönt 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 

Spannmål och socker 
Cerealier och övriga spannmålsprodukter 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 

Matbröd och kaffebröd 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 

Socker och ris 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 

Vegetabiliska fetter 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 

Kaffe, te och kakao 
Inga ändringar 

gjorda 
Ändringar i 

befintligt krav 
Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

  x   
Rekommenderade krav 

Utgått: Information för att möjliggöra smaktester KravID: 10790:1 (bas). 
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Måltidstjänster 

Inga ändringar 
gjorda 

Ändringar i 
befintligt krav 

Utgått Utgått/ersatts Nytt krav 

x     
Inga ändringar är gjorda. Använd befintliga krav i Bilaga 1 Hållbarhetskrav. 


