
Har du nogle alvorlige sygdomme (der kan påvirke ernæringstilstanden)?

Har du tabt dig inden for de sidste 3 måneder?

Har du haft nedsat appetit eller spist mindre den seneste uge?

Er der et cafeteria tæt på hvor du bor?

Kan du selv lave mad eller få hjælp til det?

Har du problemer med at tygge eller synke din mad?

Har du problemer med at bruge kniv og gaffel?

Kan du selv købe ind eller få hjælp til det?

SPØRGERAMME FOR VISITATION TIL MADSERVICE

Opret henvisning til hjemme-
sygeplejen og fortsæt i spørge-

guiden.

Evt. bevilling til dysfagikost: Blød, gratin eller 
cremet). Kontakt evt. ergoterapeut

Opret henvisning til ergoterapeut med henblik 
på hjælpemidler til spisesituationen

Bevilling til indkøbshjælp

Bevilling til hjælp i forbindelse med opvarm-
ning af maden ? / Henvis til at mikroovn kan 

lånes af kommunen?

Ingen mulighed for bevilling. Henvis til cafeteria 
fra listen her: https://bit.ly/2HcdqFV

Bevilling til madservice. Der anbefales 7 porti-
ner ugtl. med mindre der ligger andre planer

OBS: Hvis borger ikke selv 
kan komme derhen, kan der 

bevilliges ledsagelse

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA

JA
JA

JA
JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NE
J

NE
J

NEJ HV
IS 

JA
 TI

L M
IN

DS
T É

T  
AF

 D
E T

RE
 SP

ØR
GS

M
ÅL

ST
AR

T H
ER

 Har du en mikroovn og  
kan du bruge den?

Har du særlige behov ift. allergier, 
diæt eller noget du ikke kan tåle?

Har du specifikke ønsker eller behov 
ift. levering og portionsstørrelse?

* Hvis borgeren har brug for yderligere information ift. levering f.eks. specifik ugedag, skal de kontakte leverandøren

LEVERANDØR MADPLAN KOSTFORMER OG DIÆTER PORTIONS- 
STØRRELSER LEVERING* KONTAKT- 

INFORMATION

ELBOKØKKENET

Bestilling for en uge ad 
gangen med to retter pr. 
dag at vælge imellem.

Forret/dessert kan tilkøbes

Fuldkost
Kost til småtspisende

Normalkost – diabetes og hjertevenlig
Blød kost

Gratin kost
Cremet kost

Vegetarisk kost (fisk og fjerkræ kan tilvælges)
Diætkost

Lille
Normal

Stor

Leveres 
KOLDT 

2 GANGE 
om ugen

Tlf: 72105290
Mandag-fredag kl. 10–16 

info@elbokoekkenet.dk

DET DANSKE  
MADHUS

Bestilling for 14 dage ad 
gangen. 14 retter at vælge 

imellem pr.uge.  
Forret/dessert kan tilkøbes

Normalkost til ældre
Kost til småtspisende

Normalkost – diabetes og hjertevenlig
Blød kost

Gratin kost
Cremet kost

Vegetarisk kost og vegansk kost
Diætkost

Lille
Normal

Stor

Leveres 
KOLDT 

1 GANG 
om ugen

Tlf. 70702646
Mandag-fredag kl. 08–17

Weekend kl. 10-14.00
kundeservice@ddm.dk

ASBJØRNS

Én ret hver dag, mulighed 
for at skifte den ud med en 

af de 7 livretter. 
Dessert/salat kan tilkøbes.

Pensionistmad Normal
Lille

Leveres 
VARMT 
1 GANG 

om dagen

Tlf. 75504504
Mandag-fredag kl. 10–16

kontakt@asbjoerns.dk 

INGEN MULIGHED FOR BEVILLING

Hvis der er en ekstra udgift forbundet med diætformen, 
kræves der lægeerklæring som dokumentation for behovet.


