Rutin
Utarbetad för förvaltning

Utgåva Giltig fr.o.m.

Vård och omsorg
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Ämne/område

Ansvarig för framtagande

Ersätter

Diarienummer

20140324
Granskad av

Beställning och hämtning av Eva Jöbo, Jörgen Beyron och Kamila Ledningsgrupp
lunchlåda, mattjänst
Rzemiszewska
kostverksamhet
Fastställd av
Ledningsgrupp kostverksamhet

Fastställd datum

Omprövas

Ansvarig för omprövning

2014-03-24

2014-05-08

Ledningsgrupp
kostverksamhet

Vem avser riktlinjen/rutinen

Informationsansvarig

Beställare av lunchlåda

Områdeschef, kostchef och
enhetschefer

Lokal anpassning ska finnas

Datum för upprättande av lokal
anpassning/revidering

Ja

Evidens, lagstiftning, m.m.

Ansvarig för lokal rutin:

Nej

Presentation av kök
• Inom vård och omsorg finns 11 tillagningskök och 2 mottagningskök.
Matsedel
• Matsedel finns på orebro.se under dokument.
• Sökväg: ÄldreMattjänst och matsedlar
• Webadress: http://www.orebro.se/2960.html
• Matsedlar för varma matlådor finns att hitta under ”Restaurang och mattjänst”
• Matsedlar för kylda matlådor finns att hitta under ”Kall mattjänst”
Beställning av varma matlådor
• Beställningar av varma matlådor sker genom kostdatasystemet Mashie.
• Kostdatasystemet Mashie är webbaserat och kostar 50 kronor i månaden per företag.
• Kostnadsfri utbildning av systemet bokas genom kontakt med assistent
(tfn: 019-212014).
• Manual och inloggningsuppgifter erhålls under utbildningen.
• Beställningarna ska ske senast torsdagen veckan innan gällande beställning. Exempel:
Matbeställning för vecka 2 skickas in på torsdag vecka 1.
• Avbeställning/påbeställning: sker innan klockan 14:00 dagen innan leverans.
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Beställning av kylda matlådor
• Matbeställningar sker genom beställningsblankett ”matbeställning mattjänst” som
finns att hämta på orebro.se.
• Sökväg: Självservice & blanketter  Vård och stöd
• Webadress: http://www.orebro.se/1139.html
•

Beställningar/avbeställningar behöver ske inom en tidsram som finns angiven nedan:

•

Måndag 08:00
Gäller beställning av matlådor för onsdag

•

Tisdag 08:00
Gäller beställning av matlådor för torsdag

•

Onsdag 08:00.
Gäller beställning av matlådor fredag

•

Torsdag 08:00
Gäller beställning av matlådor för lördag söndag

•

Fredag 08:00
Gäller beställning av matlådor för måndag tisdag

•

Beställningarna skickas in till respektive restaurangs funktionsbrevlåda (se
kontaktuppgifter till köken på sidan 3). Matbeställningar för vecka 3 skickans in
torsdagen vecka 1.

Specialkost
• Vid beställning av specialkost krävs ett ordinationsintyg. Blanketten ”ordination
specialkost” finns att hämta på orebro.se
• Sökväg: Självservice & blanketter  Vård och stöd
• Webadress: http://www.orebro.se/1139.html
Hämtning av matlådor
• Kylda matlådor levereras tre dagar i veckan.
• Varma matlådor levereras varje dag.
• Ta kontakt med kökets personal i samband med den första hämtningen av en matlåda.
• Matlådorna hämtas i anslutning till köket.
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Kök kontaktuppgifter
Almbys restaurang

Kyrkoherdegatan 1
Ann-Catrin Sandström
Kök
e-post

Kyld mat
tel: 019-213701
tel: 019-213738
almbyrestaurang@orebro.se

Norrbyhemmets
Restaurang

Höglundagatan 21
Monica Lilja
Kök
e-post

tel: 019-212324
tel: 019-212367
norrbyhemmetskok@orebro.se

Adolfsbergshemmets
Kök

Lindhultsvägen 1
Monica Igelström
Kök
e-post

Varm mat
tel: 019-214385
tel: 019-211994
adolfsbergshemmets.kok@orebro.se

Vesslans restaurang

Engelbrektsgatan 23
Vanco Karadinovski
Kök
e-post

tel: 019-216583
tel: 019-213195
vesslans.kok@orebro.se

Marklyckans restaurang

Karlsgatan 24
Maggie Blomberg
e-post

Varm mat
tel: 019-213506
marklyckans.kok@orebro.se

Solgårdens restaurang

Göksholmsvägen 10
(Stora Mellösa)
BrittMarie Silverdahl
Kök
e-post

Hagagårdens restaurang

Gamla Arbogavägen 17
(Glanshammar)
Monica Igelström
Kök
e-post

Kyld mat

Varm mat

Varm mat
tel: 019-215874
tel: 019-215919
solgardens.kok@orebro.se

Varm mat
tel: 019-214385
tel: 019-214964
hagagardens.kok@orebro.se
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Askenäs kök

Smedjevägen 8
(Odensbacken)
BrittMarie Silverdahl
Kök
e-post

Varm mat
tel: 019-215874
tel: 019-215875
askenashemmets.kok@orebro.se

Rostahemmets
restaurang

Rostagatan 34
Gunilla Akerlund
Kök
e-post

Varm mat
tel: 019-216591
tel: 019-213466
rostahemmets.kok@orebro.se

Södermalmhemmets
restaurang

Skomakaregatan 4-8
Ulla-Britt Carlsson
Kök
e-post

Varm mat
tel: 019-214386
tel: 019-213202
sodermalmshemmets.kok@orebro.se

Ölmbrogårdens
Restaurang

Skolvägen 2
(Dyltabruk)
Maritha Green
Kök
e-post

Varm mat
tel: 019-216588
tel: 019-212537
olmbrogardens.kok@orebro.se

Debitering
Debitering sker via extern faktura.
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