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1. LOVGRUNDLAG: 
 
Lov om social service. 
Efter servicelovens § 83 har kommunen pligt til at tilbyde en 
madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at foretage tilberedning 
af mad. 
 
Hjælpen ydes til personer, som på grund af  

• Midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke selv kan udføre opgaven 

• Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke selv kan udføre opgaven 

 
Visitation til madserviceordning er en konkret vurdering af modtagerens 
samlede situation. 
Visitationen tager udgangspunkt i de kriterier, som kommunalbestyrelsen har 
udmeldt for madservice ordningen i kvalitetsstandarden for madservice. 
 
Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter 
modtagerens behov. 
 
Kommunen fastsætter jf. lov om social service § 91, betaling for 
madserviceordningen. 
  
 
 

2. MÅLSÆTNING: 
 
Med madserviceordningen er det Vejen Kommunes målsætning 
 
- at tilbyde en ernæringsrigtig og alsidig kost 
- at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel i hjemmet 
 
Målgruppe: 
 
Borgere der er visiterede på grund af sygdom, eller andre forhold der gør at de 
ikke er i stand til at tilberede mad selv. 
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3. KOMMUNENS TILBUD: 
 
 
3.1. TILBUD: 
Kommunens madservicetilbud til hjemmeboende omfatter: 
 

Middag 

Fuldkost standardmenu (hoved og biret)  
Mulighed for fra og tilvalg til standardmenu.  
 

Frokost 

Brød, pålæg og pynt  
 

Kun i forbindelse med 
visitation til Middag 

  
SPECIELLE DIÆTER 

Hoved og biret Kun efter forskrifter og 
dokumenteret behov. 
Diæterne kan variere 
efter borgerens behov for 
specielle hensyn. 

Diabetes 
Proteinrig 
Fedtfattig 
Beriget energitæt  
Kost til brug ved spisetræning 
Kolesterolsænkende 
Purinfattig 
Uramidiæt (dialyse) 
Glutenfri 
Allergikost 
Findelt 
purekost 
% mælk 
% alkohol 
Vegetar 
Flydende 
 
Gæsteportioner 
 

 

ØNSKEKOST 

kan bestilles og leveres fra dag til dag til meget dårlige borgere (meget småt 
spisende) og borgere som er i terminalordning. 
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3.2 STANDARDER: 
 
Kostplanlægning 
For at tilrettelægge en god og ernæringsrigtig kost skal følgende 
gøre sig gældende 
 

• Ernæringsteorierne omsættes til mad 
• Planlægning af, hvad er skal serveres af mad til hvert måltid 
• Fastlæggelse af krav til råvarernes kvalitet 
• Årstidens grønt og frugt bruges om muligt 
• Kostens næringsstofsammensætnings samt ernæringsmæssige kvalitet 

bedømmes. 
• Rigtig kvalitet til billigste pris. 
• Kostfagligt uddannet person, som planlægger kosten 

 
Planlæggeren skal kende levnedsmidlernes kvalitet, herunder deres kulinariske 
værdi og deres indbyrdes smags og farverelationer. 
 
Kostplanen skal endvidere tage udgangspunkt i brugernes behov og 
kosttraditioner f.eks. menu traditioner til højtider 
 
Kostplanlægningen munder ud i en menuplan til brugerne, og den skal være 
tilstrækkelig fyldestgørende til at beskrive, hvad retterne består af. 
 
Normalkost 
Normalkosten er baseret på næringsstofanbefalinger, der omfatter 
retningslinjer for optimalt næringsstofindhold i kosten til raske mennesker. Alle 
raske og alle brugere uden nedsat appetit eller øget energi- og /eller 
proteinbehov bør spise efter næringsstofanbefalingerne. Normalkost anvendes 
til raske mennesker, der bliver bespist via madservice, såfremt der ikke er 
ernæringsmæssige problemer. 
 
Fødevaredirektoratets næringsstofanbefalinger er. 
 

• 10-15 % af energiprocentfordelingen kommer fra protein 
• Max 30 %  af energiprocentfordelingen kommer fra fedt 
• 55-60 % af energiprocentfordelingen kommer fra Kuldhydrat.  

 
Diæter 
Tager som hovedregel udgangspunkt i normalkost. 
Borgere på diæt kan som andre borgere risikere underernæring. I sådanne 
tilfælde kan det blive nødvendigt at fravige diætprincipperne til fordel for 
genoprettelsen af en god ernæringstilstand. 
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Tygge og synkevenlig kost 
Tygge og synkevenlig kost har en blødere konsistens end normalkost. 
Tygge og synkevenlig kost anvendes til borgere med nedsat tyggeevne, f.eks. 
Smerter, infektioner i mundhulen og hals, lammelse og svækket almentilstand. 
Det vigtigste er at madens konsistens er tilpasset den enkelte brugers behov 
for at sikre tilstrækkelig indtagelse af energi og protein, da denne gruppe af 
borgere udviser særlig stor risiko for ernæringsproblemer. Der vil hyppigt være 
behov for at supplere med energi- og proteinstilskud.  
 
Flydende kost 
Flydende kost anvendes til borgere med stærk nedsat eller manglende tygge- 
og synke evne. Andre forandringer i mundhule, svælg eller spiserør tillader 
måske kun passage af flydende kost. 
Flydende kost er en kostform, hvor det er vanskeligt at opnå et tilstrækkeligt 
indhold af energi og protein. 
Flydende kost er en kostform, som brugerne hurtigt bliver trætte af. Derfor vil 
denne brugergruppe være meget udsat for ernæringsproblemer. 
Brugere bør ikke indtage flydende kost længere en højst nødvendigt. Man må 
løbende vurdere, om brugeren kan klare et eller flere måltider af anden 
konsistens. 
 
Kost til småtspisende (ældrekost) 
Småtspisende er sædvanligvis borgere, som har bevaret spiseevnen, men som 
på grund af kvalme, fysisk eller psykisk lidelse er ude af stand til at indtage 
mad i det omfang, der er nødvendigt for at dække behovet for energi og 
næringsstoffer i perioder af mere end få dages varighed. 
Ved at tilbyde små overkommelige portioner med stor energitæthed, fordelt på 
mange måltider, er det muligt at forbedre kvaliteten og omfanget i 
indtagelsen. 
Kosten må individualiseres og kostregistrering er nødvendigt i forbindelse med 
denne kostform. 
Borgerens ernæringstilstand skal følges, så der kan gribes ind ved tegn på 
forringet ernæringstilstand. 
Flydende energi – og proteintilskud vil have en væsentlig plads i kost til 
småtspisende. 
 
Kost til småtspisende har følgende retningslinjer 

• Stor energitæthed(højt fedtindhold 50 % af energiprocentfordelingen 
kommer fra fedt og lavt kuldhydrat- og fiberindhold) 

• Proteinindhold ca. 18 % af energiprocentfordelingen kommer fra 
protein(svarende til anbefalinger for sygehuskost). 

• Vitamin og mineralindhold svarende til normalkost. 
• Meget små portioner. 
• Hyppige måltider (6-8 inkl. Energi og proteintilskud) 
• Individuelt tilpasset konsistens af de enkelte måltider. 
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• Mellemmåltiderne skal give et væsentligt bidrag til den samlede 
energiindtagelse til ca. 50 %. 

 
Energireduceret diæt. 
Formålet med diæten er. At den overvægtige taber en passende mængde 
fedtvæv, så de fysiske, psykiske og sociale problemer, som kan være en følge 
af overvægten, kan forebygges eller undgås. 
 
Diæten bør tilrettelægges individuelt ud fra borgerens køn, alder, vægt, 
nuværende spisevaner, fysisk aktivitet og motivation. 
Det er afgørende, at borgerne selv er med i fastlæggelsen af energiniveauet og 
målet for planlægningen af det forventede vægttab. Så få restriktioner som 
muligt gør det lettere at holde diæten. 
 
Energiprocentfordelingen. Det anbefales et højere proteinindhold end i 
normalkosten. Følgende fordeling anbefales. 
 

• Protein ca. 20 af energiprocentfordelingen kommer fra protein. 
• Fedt Max 30 % af energiprocentfordelingen kommer fra fedt 
• Kuldhydrat ca. 50 % af energiprocentfordelingen kommer fra kuldhydrat 

 
Protein 
Det er vigtigt at diæten indeholder tilstrækkelig med protein for at mindske 
nedbrydningen af proteinvæv, blandt andet muskelvæv. 
 
Fedt 
Svarende til normalkosten. 
 
Kuldhydrat 
Svarende til normalkosten 
 
Vitaminer og mineraler  
Nedsættelse af energiindholdet øger kravet til kostens indhold af vitaminer og 
mineraler. Da det kan være vanskeligt at opnå i praksis, anbefales en 
kombineret vitamin – mineraltablet, så længe diæten varer. 
 
Måltidsmønstre. 
Det tilrådes at fordele måltiderne jævnt over dagens tre hovedmåltider og to til 
tre store mellemmåltider. 
 
Diabetesdiæten 
Formål med diæten er: 

• at der opnås stabile blodsukkerværdier igennem døgnet indenfor eller så 
tæt på normalværdierne som muligt 

• at opnå eller opretholde en acceptabel vægt, som er foreneligt med et 
godt helbred og høj livskvalitet. 

• at forebygge eller forsinke udviklingen af diabetiske senkomplikationer 
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Diæten anvendes ved diagnosticeret diabetes, både insulinkrævende og ikke 
insulinkrævende diabetes. Diæten er med til at forebygge for højt blodsukker 
efter måltiderne og for lavt blodsukker mellem måltiderne. Samtidig øges 
følsomhed for insulin, og insulinbehovet falder. Overvægtige diabetikere 
anbefales vægttab.  
Diabeteskosten bør først og fremmest være fedtfattig og have et højt indhold 
af kostfibre. Normalkost minus sukker har derfor ingen plads i 
diætbehandlingen af diabetes. 
Diabeteskost, som er fedtfattigkuldhydrater og et fiberrigt måltid, er 
voluminøst og stiller store krav til blandt andet tyggefunktionen. Sygdommen 
reguleres i dag ofte med medicin, tilpasset et måltids mønster. 
 
Energiprocentfordeling 
Energiprocenten svarer til normalkosten bortset fra et højere proteinindhold, 
hvorfor diabeteskosten ofte bliver relativ proteinrig. Lige dele vegetabilsk og 
animalsk protein anbefales. 

• Protein 15 % af energiprocentfordelingen kommer fra protein. 
• Fedt Max 30 % af energiprocentfordelingen kommer fra fedt. (10% 

mættet-10% monoumættet-10% polyumættet) 
• Kuldhydrat 55 % af energiprocentfordelingen kommer fra kuldhydrat. 

Hvis fedtprocenten overskrides skal det så vidt muligt være monoumættet 
fedtsyre. 
 
Kuldhydrat 
Sammensatte kulhydrater, fortrinsvis med lavt glykæmisk indeks, bør udgøre 
størstedelen af kuldhydraterne. 
Ca. 15 gram tilsat sukker kan dagligt indgå i diæten hos diabetikere med 
normal triglyceridniveau i blodet. I praksis kan der derfor anvendes små 
mængder almindelig marmelade og honning, pålægschokolade, 
marinerede/syltede produkter. Man kan med fordel anvende små mængder 
sukker i kager og desserter, da det forbedrer konsistensen. Det forudsættes, 
at sukkeret fordeles på dagens måltider. 
 
Kostfibre 
Et højt indhold af naturlige forekommende kostfibre anbefales. Svarende til ca. 
halvanden gang så meget som i normalkosten. 
 
Vitaminer og mineraler 
Svarende til normalkosten 
 
Kunstige sødemidler 
Ikke energigivende kunstige sødestoffer kan anvendes. 
Fruktose, sorbitol og øvrige sukker alkoholer anbefales kun i små mængder i 
diabetesdiæten. 
 
Måltidsmønstre 
Det tilrådes at fordele måltiderne jævnt over dagen med tre hovedmåltider og 
to til tre store mellemmåltider. Specielt tilrådes et sent aftensmåltid. 
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Andre diæter. 
Der findes retningslinjer. Se den nationale kosthåndbog.  
 
www.kostforum.dk – den nationale kosthåndbog. 
 
 

Minimumsstandarder for variation i menuerne 
  

HOVEDRET BIRET (Forret/dessert) 

Fisk 1 x ugentlig Grøntsags suppe 1 – 2 x ugentlig 
Fjerkræ 1 x ugentlig Mælke retter 1 x ugentlig 
Svinekød 1 x ugentlig Frugtgrød/- suppe 2 x ugentlig 
Okse/kalv 1 x ugentlig Frisk frugt/henkogt 1 x ugentlig 
Indmad 1 x månedlig Desserter 1 x ugentlig 
Fars retter max. 2 – 3 x ugentlig   
På søn - og helligdage tilbydes søndags menuer (stegeretter) 

 
 

Portionsstørrelse for hovedret og biret 
 

MIDDAG 
 Standard 

portion 
Lille 
portion 

 

Kogt/Stegt kød eller 100 g 60 g  
Fisk eller fars 120 g 80 g  
Kartofler/kartoffelmos eller 175 g 75-100 g  
Pasta/ris 125 g 100 g  
Grøntsager eller 75-100 g 50-75 g  
Grøntsagsstuvning 200 g 200 g  
Sauce 
 

1,5 dl 1,5 dl  

 
Mælkemad eller 2,5 dl 2,5 dl  
Suppe eller 2,5 dl 2,5 dl  
Frugtgrød 2,5 dl 2,5 dl  
Dessert 2 dl 2 dl  
Saftsovs 1 dl 1 dl  
Frugt 
 

150 g 150 g  

 
 
 
 
 

http://www.kostforum.dk/
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3.3. DIVERSE: 
 
Maden der tilbydes, produceres og leveres som kølemad. Kølemaden er 
pakket i kontrolleret atmosfære. (MAP) 
 
Antal dage 
Der visiteres til det antal dage om ugen som pågældende har behov for at få 
maden bragt ud. 
 
Lån af microovn til opvarmning af maden 
Til opvarmning af maden kan der eventuelt tilbydes en mikroovn, som udlånes 
af leverandøren, så længe brugeren deltager i ordningen. 
 
Udbringning 
Kølet mad udbringes 1 gange om ugen.  
Leverandøren giver borgeren besked om udbringningsdagen.  
Borgeren skal være hjemme, når maden afleveres. Hvis borgeren ikke som 
aftalt træffes/lukker op skal chaufføren sørge for, at der gives besked til 
visitationsafdelingen. 
 
Maden leveres i transportkasser  
Det er chaufførens opgave at aflevere maden på køl. Det er chaufførens 
opgave at sætte maden på plads i køleskab, samt tjekke max temperatur på 
mellem 2 – 5 grader i borgerens køleskab. 
 
Afmelding og tilmelding 
Maden kan afbestilles og tilmeldes igen hos leverandøren senest 2 dage før ny 
levering – senest klokken 12.00.  

 
4. ADMINISTRATIV PRAKSIS: 
 
Nye visitationer 
Visitationskontoret: 
 
• Visiterer til Madservice 
• Borgeren oprettes i Care og der sendes advis til valgte leverandør med 

relevante oplysninger 
 
Frameldinger 
Maden kan afbestilles hos leverandøren senest klokken 12.00 3 dage før 
levering  
Som udgangspunkt er borgeren selv ansvarlig for frameldinger. 
 
Afmelding fra Hjemmeplejepersonale (i forbindelse med indlæggelse, 
aflastningsophold eller lignende) skal ske via advis i Care til leverandøren. 
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Afgang 
Området orienterer leverandøren og Visitationskontoret om afgang i 
forbindelse med: 
• dødsfald 
• flytning 
Afmeldingen skal ske via advis i Care til leverandøren.  
 

5. KVALITETSMÅL:  
 
Kvalitetsmål: Opfølgning: 
  
1. at nye ansøgninger om 

”Madservice” skal være skal være 
behandlet/visiteret inden 5 
hverdage fra henvendelsen.  

Egenkontrol: 
På Visitationskontoret føres en løbende 
registrering.  

  
2. at resultatet af visitationen skal 

meddeles ansøgeren senest 7 
hverdage efter at visitationen er 
foretaget. 

Egenkontrol: 
På Visitationskontoret føres en løbende 
registrering.  

  
3. at brugertilfredsheden er høj.  Egenkontrol: 

Ved re-visitation spørges ind til 
tilfredsheden via det almene 
spørgeskema.  

 

6. BETALING: 
 
kundebetaling 
Der betales månedsvis bagud. 
 
Betalingen sker via Prisma´s Debitor og KMD´s Pensionssystem  
Leverandøren er ansvarlig for indberetning.  

 
7. KVALITETSSTANDAR FOR MADSERVICE: 
 
Der henvises til den udarbejdede kvalitetsstandard for Madservice. 
 

8. BESLUTNING: 
 Godkendt i Byrådet den 12. maj 2015 
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