5. MATOMBRINGING
5.1

LOVGRUNNLAG

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Ved søknad skal enkeltvedtak fattes. Vedtaket skal inneholde
opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis som en del av praktisk bistand med hjemmel i
lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6, bokstav b. Dersom tjenesten ytes for å dekke et
hjelpebehov, vil beregning av egenandel omfattes av utgiftskjerming.

5.2

MÅLSETTING

Tjenestemottakere som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få
maten tilkjørt. Tilbudet består av middag som bringes én eller to dager i uken, henholdsvis varme og
kalde porsjoner. Tjenesten skal være et supplement for å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som
av ulike årsaker ikke er i stand til å dekke dette behovet fullt ut selv, og derav forebygge feilernæring
og sykdom.

5.3

KRITERIER FOR TILDELING




5.4

BETINGELSER FOR Å ABONNERE PÅ ORDNINGEN


5.5

Abonnenten må forplikte seg til minimum 1 porsjon / uke.

TJENESTENS INNHOLD





5.6

All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS),
helsetilstand og etter individuell / tverrfaglig vurdering.
Søker / tjenestemottaker bruker må oppholde seg i kommunen.
Hjemmeboende med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikke er i stand til å
ivareta sitt ernæringsbehov.

Maten produseres ved kjøkkenet på Sundheim Bo- og Treningssenter og blir kjørt ut til
tjenestemottaker etter vedtak.
Det gis mulighet til å spise ved Sundheim bo- og treningssenter.
Det kan leveres inntil to porsjoner varm middag og inntil to porsjoner kald middag i uken.
Diett blir levert dersom det foreligger medisinske årsaker til det.

HVA KAN FORVENTES AV TJENESTEYTER




5.7

Middag leveres i henhold til vedtak.
Den som leverer middag har taushetsplikt.

HVA FORVENTES AV PASIENT / BRUKER




5.8

Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket.
Avbestilling må skje senest før kl. 12 på leveringsdagen, ellers kreves betaling.
Tjenestemottaker må være tilstede ved levering eller sørge for at noen tar imot maten.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER





Tjenesten faller bort på helligdager.
Tjenesten kan bli redusert i ferieavvikling; dette avtales med tjenestemottakeren.
Pris per. porsjon vedtas årlig av kommunestyret.
Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned.

