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Ernæringsprofil 

Maten skal til enhver tid tilfredsstille de krav som Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse 

og omsorgstjenesten, og heftet Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av 

underernæring samt anbefaling fra Helsedirektoratets kostråd IS2377. 

Spesialkost/diettkost 

Enkelte pasienter vil trenge bestemte typer mat. Det skal derfor tilbys konsistenstilpasset og 

allergener samt porsjonsjustert mat uten tillegg i prisen. I tillegg skal menyen som tilbys være 

fleksibel slik at det går an å få til et godt tilbud uansett religiøs overbevisning. Tilbyder må beskrive 

hvordan dette skal løses. 

Porsjonsstørrelse 

Leveres i matcontainer som rommer 1 - 10 porsjoner per enhet. Porsjonsstørrelse vil variere fra 

avdelingenes størrelser og drift. 

Spesialkost skal leveres i porsjonspakninger. 

Ytre kvalitet 
Maten skal emballeres, merkes med varedeklarasjon, holdbarhet, energiberegnet og med skrift på 
allergener og sporbarhet. Emballasjen skal og presenteres redelig. 

Dette betyr at maten med bilder, emballasje og merking ikke gir seg ut for noe annet enn den er. Her 

kan også krav til produktsammensetning komme inn hvis det er en beskyttet varebetegnelse. 

Spisekvalitet 
Maten skal være god på smak, lukt, konsistens, utseende og friskhet (kjøttet skal være mørt).  

Helsekvalitet 
Leverandøren skal ha godkjente og egnede lokaler for matproduksjon. Dokumentasjon på registrering 
og godkjenning hos Mattilsynet. 

Innholdet av mikroorganismer, kjemikalier eller andre fremmedstoffer, skal ligge innenfor 
Mattilsynets normer og regler.  

Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem relevant for denne type oppdrag. 
Redegjørelse for foretakets kvalitetssikringssystem. Innholdsfortegnelse på prosedyrer fra IK-mat. 

Det kreves at leverandør har innført systemer som HACCP eller tilsvarende.  

Leveringskapasitet og sikkerhet 
Leveransene til Gulen kommune må leveres i bil som oppfyller krav til transport av mat.  

Levering til avtalte steder. Det vil vere til Brekke-, Dalsøyra- og Byrknes bo- og omsorgssenter. 

Leveransen skal komme til avtalt tid. Levering daglig, 6 dager i uken. Dagene er: mandag, tirsdag, 
onsdag, torsdag, fredag og søndag.  

Reserveløsning/avtaler for leveranse dersom det oppstår uforutsette hendelser på 
produksjonskjøkken eller under transport må beskrives. 

Menyen 
Det skal være variasjon i menyen (gjerne med de produkter det er sesong for). Middagsmenyene skal 
variere med både farsemat samt «rene»/uspedde kjøtt- og fiskeretter samt ta hensyn til lokale 
tradisjoner.  
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Menyen skal ha variasjon i retter og gå over en periode på 6 uker. Forslag på 6 ukers meny legges ved 
tilbudet og vil bli evaluert. 

Det skal kunne leveres dietter for eksempel glutenfri, laktosefri, diabetes, fettfri etc. 

På søndag leveres søndagsmiddag med dessert.  

Det skal leveres mat av høyere standard (festmåltid) på høytidsdager. 

Leveringstidspunkter 
Tilbyder må redegjøre for hvordan levering vil skje. Levering av reklamasjonsmat og ekstrabestilling 
må beskrives. 

Levering på andre dager enn avtalt leveringsdag når det er høytider avtales for den enkelte periode. 

Tilgjengelighet 

Rutiner for kommunikasjon og tilgjengelighet med leverandør må beskrives. Kontaktperson skal 

oppgis. Det holdes møter en gang i kvartalet med leverandørens kontaktperson og virksomhetene. 

Møtene avholdes hos Gulen kommune og hver av partene dekker egne omkostninger i forbindelse 

med dette.  

Fleksibilitet og kundeservice 
Pasienter skal kunne velge produkter som ikke omfattes av hovedmenyen uten ekstra kostnad 
(alternativ til hovedmeny). Leverandøren må være fleksibel i forhold til dette. 

I samarbeid med leverandør kan Gulen kommune diskutere bruk av temauker med mat. 

Det må være mulig å justere hovedinnholdet i måltidene i løpet av avtaleperioden, innenfor 

opprinnelig kostnadsramme. 

Med variasjon i antall brukere, samt brukere som kan ha ulike behov for hjelp, skal det være god 

dialog og fleksibilitet fra både matleverandør og kunde. Porsjonsantallet vil variere ut fra belegg i 

avdelingene. Det faktureres for antall porsjoner som er bestilt. 

Bo- og omsorgsentra har rett til å avbestille mat eller endre antall porsjoner innen kl 12 dagen før 

leveransen. Det faktureres ikke for avbestilte porsjoner. 

Oppdragsgiver skal sikre god opplæring av personell i virksomhetene. Opplæringen skal foregå i 

sykehjemmene og være ivaretatt før oppstart av levering. Sykehjemmenes avdelinger har en 

matkontakt. Matkontaktene følges opp av leverandør samtidig som kvartals vise møter avholdes. 

Innhold i opplæring skal være: planlegging og tilrettelegging av matserveringen, serviceinnstilling 

under servering, bestillingsrutiner samt oppfølging av internkontroll (IK-mat) rutiner.     

Mat hele uka 

Leveransen innbefatter middagsmat og suppe/forrett eller dessert til alle 6 ukedagene. 

Sammen med maten leveres en tilberedningsplan som beskriver tid og grader for oppvarming til 

hvert måltid.  

Transport 

Leveransen skal inkludere transport til Brekke-, Dalsøyra- og Byrknes bo- og omsorgssenter. 

Transportkostnader skal være inkludert i porsjonsprisen. 
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Bestilling 

Bestillingssystemet skal være elektronisk. Elektronisk bestilling for 1 uke om gangen (mandag til og 

med søndag). Bestillingen vil inneholde antall porsjoner normalkost og dietter. Ved justering av antall 

porsjoner kan dette varsles om inntil 1 dag før planlagt levering.  

Hvis leverandør har eget elektronisk bestillingssystem skal det ikke medføre kunden noen ekstra 

kostnader (som lisenser, utstyr, opplæring med mer) ved å ta dette systemet i bruk. 

 


