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kære borger i silkeborg kommune
Sundheds- og Ældreudvalget har fastsat en række kvalitetsstandarder for
pleje og praktisk hjælp, madservice og i forhold til det at bo på plejecentre.
I dem finder du information om dine muligheder for hjælp, ligesom de
beskriver det politisk fastsatte niveau for hjælpen. Derudover kan du læse
om, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper
dig i det daglige samt om hvad der forventes af dig.
Vi vil gerne støtte dig i at leve et trygt og meningsfyldt liv. Det gør vi
ud fra en tro på, at vi ved at hjælpe dig til at kunne selv, kan bidrage
til, at du opretholder et selvstændigt og værdigt liv. Derfor arbejder vi
med rehabilitering, hvor vi støtter dig i at udvikle og vedligeholde de
hverdagsfærdigheder, der gør det muligt for dig at være mest mulig aktiv.
De politiske fastsatte kvalitetsstandarder fastlægger en ramme for
serviceniveauet i Silkeborg Kommune. Vores udgangspunkt er, at det
enkelte menneske er unikt, og derfor behandler vi borgerne forskelligt
for at behandle dem ens. Vi tager afsæt i dine ønsker, drømme, og
livssituation, når vi sammen med dig vurderer behovet for hjælp og
tilrettelægger indsatsen. Vi tror på, det er sådan vi får truffet de rigtige
beslutninger og valg.
Du skal selv, hvis du kan selv.
Det betyder, at du, hvis du ved brug af hjælpemidler, gennem træning, eller
ved at dele opgaven ud over længere tid, skønnes at kunne klare dig selv
helt eller delvist, så skal du selv.
Vi ser frem til, at du og dine pårørende anvender kvalitetsstandarderne i
dialogen med medarbejdere i Silkeborg Kommune.
På Sundheds- og Ældreudvalgets vegne

Gitte Willumsen
Udvalgsformand
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Hvem kan få hjælp til at få mad?
Bevilling af madservice med udbringning er ikke bestemt af alder eller diagnose, men bestemt af
dine individuelle behov.
Før vi tager stilling til bevilling af madservice, undersøger vi, om rehabilitering, råd, vejledning,
hjælpemiddel mv. kan hjælpe i din situation. Afsættet er dine egne ressourcer, og vi vil tilbyde dig
et rehabiliteringsforløb, når det giver mening, før vi tildeler dig madservice. I rehabiliteringsforløbet
afklarer vi sammen, hvad du selv kan klare, hvad du eventuelt kan trænes op til selv at kunne igen,
og hvad du har behov for hjælp til.
Hvis du efter et rehabiliteringsforløb eller med brug af hjælpemidler, stadigvæk ikke er i stand til at
stå for madtilberedning, kan Silkeborg Kommune tilbyde dig hjælp i form af madservice.
Hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år, der har
mulighed for at lave mad, forventer vi som udgangspunkt, at de gør det.

Hvad er målet med hjælp til mad?
Målet med hjælpen er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem sunde og varierede
måltider.
Det er vores mål, via et tidligt rehabiliteringsforløb, at give dig størst mulig indflydelse på
dine egne måltider, så du bibeholder størst mulig selvbestemmelse i eget liv, og derved større
livskvalitet. Forløbet kan blandt andet indeholde træning af andre måder at tilberede maden på
eller bevilling af og undervisning i at anvende hjælpemidler i madlavningen i eget køkken. Det
kan også være et mål, at du selv kan klare at tilberede småretter, og dette mål opnås ved, at
kommunen hjælper med madservice til det varme måltid.

Hvad kan du få hjælp til?
Når du er bevilget mad, får du maden bragt ud og du kan:
• vælge mellem minimum to daglige hovedretter, når du har brug for normalkost eller superkost
(kost til småtspisende). Superkost består af både hovedret og enten forret, dessert eller
proteindrik.
• vælge at tilkøbe forretter og desserter, hvis du er visiteret til normalkost eller diæt.
• Få diæt/individuelt tilrettede måltider, hvis du har behov for det (herunder blandt andet
diabeteskost, vegetar, glutenfri, laktosefri)
Er du ikke selv i stand til at varme maden op, vurderer vi om du via en rehabiliterende indsats kan
træne dig op til det. Hvis du efter et endt rehabiliteringsforløb fortsat ikke er i stand til at varme
maden selv, kan vi tilbyde dig hjælp til det.
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Hvordan leveres hjælpen?
Madservice i Silkeborg Kommune kommer som kølet mad. Maden leveres én gang ugentligt.
Leveringen sker på en fastsat dag inden for den samme klokketime på en af ugens fem hverdage i
tidsrummet 8.00 – 17.00.
Falder leveringen på en helligdag, giver leverandøren besked om evt. ændring af udbringningsdag.
Man skal til- og framelde madlevering i god tid. I akutte tilfælde, som fx ved sygdom eller lignende,
kan maden afbestilles med dags varsel.

Menuplan og ernæring
Ved planlægning af menuerne tager leverandøren højde for sæson og højtider. De tager højde for,
at en af menuerne ikke indeholder fisk/ indmad. Maden fremstilles af friske råvarer. Leverandøren
udarbejder og udleverer en menuplan hver måned. Du kan vælge at returnere den udfyldte menuplan
til madchaufføren eller direkte til leverandøren.
Alle menuer er sammensat, så de fremstår appetitlige, og ernæringsmæssigt lever op til de danske
anbefalinger for kosten. Der medfølger koldt tilbehør til maden, såsom rødbede, drueagurker, sennep
og marmelade. Der kan desuden tilkøbes blandt andet smør-selv-madpakke, proteindrik og ekstra mad
til gæster.

Betaling for maden
Priserne pr. 1. januar 2021 er:
• 55,00 kroner hovedret
• 19,50 kroner forret eller dessert
• 28,50 kroner for smør-selv-madpakke
• 9,75 kroner for proteindrik
Betaling sker hver måned via betalingsservice. Det betyder, at du ved første betaling vil modtage et
girokort, som du skal betale via dit pengeinstitut. Du skal ved den første betaling selv sørge for, at
betaling bliver tilmeldt PBS.

Spisetilbud på udvalgte plejecentre
På nogle af plejecentrene kan du købe mad, som du kan vælge at spise i cafeen på plejecenteret eller
tage med hjem. Dette kræver ikke, at du er visiteret til madservice. På caféerne tilbyder vi veltillavet
mad og socialt samvær omkring måltidet. Du finder caféer følgende steder:
• Marienlund Plejecenter
• Virklund Plejecenter
• Toftevang i Them
• Fårvang Plejecenter
• Søvangen i Ans
• Rosengårdscenteret
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Du kan finde mere information omkring cafétilbuddene på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Klage
Du kan læse om, hvordan du klager i folderen
”Generel information – Sådan gør vi i Silkeborg Kommune”.

7

Nyttige telefonnumre:
Sundheds- og Omsorgsafdelingen........................ 89 70 18 53
Myndighedssektionen............................................... 89 70 18 76
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