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Vanlige spørsmål til Smart Mat! 

 
 

1111 HVEMHVEMHVEMHVEM    HARHARHARHAR    ANSVARANSVARANSVARANSVAR    FORFORFORFOR    HVA?HVA?HVA?HVA?    

SUPERBRUKER SKAL 

Informere eksisterende og nye brukere om ordningen. 

Sørge for at bruker skriver under akseptskjema og at dette skannes inn i Helios. 

Registrere nye brukere, bestillere og superbrukere på kommunens pålogging på nettsiden. 

Informere bruker og bestillere om bestillingsdag og leveringsdag. 

Gi opplæring til bestillere vedrørende hvordan bestille varene. 

Sørge for at Storkjøkkenet får evt. nødvendige nøkler for å låse seg inn til brukere som ikke kan åpne 

døren selv. 
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BESTILLERE/ANSATTE SKAL 

Informere eksisterende og nye brukere om ordningen. 

Gjøre bruker kjent med bestillingssystemet og bestille varene på IPAD sammen med bruker dersom 

bruker har behov for bistand. 

Avbestille varene dersom bruker blir innlagt sykehus eller liknende. NB: Avbestilling må gjøres 48 timer 

før planlagt levering. Avbestilling rettes til Kolonial.no ved å sende en e-post til hei@kolonial.no 

 

STORKJØKKENET SKAL 

Kjøre varene hjem til brukerne. Hos brukere i hjemmetjenesten tilbyr sjåførene å plassere i kjøleskap. I 

boliger hvor det er flere boenheter avtales det med avdelingsleder hvor varene sentralt skal plasseres og 

i hvilket tidspunkt varene leveres.  

Levere dagligvarene i tidspunktet kl.09.00 – 16.00 mandag til fredag (ikke helg og helligdager). 

Bidra med support til tjenesten: 

� Registrering av superbrukere og bestillere 

� Eventuell endring av leveringsdag 

� Eventuell hjelp til superbruker ift. registrering av brukerinformasjon (adresseendring, fakturaadresse 

etc.) på nettsiden 

� Ta imot beskjeder fra tjenesten dersom som vil ha betydning for leveransen av varene. 

Kontaktinformasjon:  

middag@storkjokkenet.no 

Melanie Svendsen: 93 222 333 

Celia Mohaugen: 97 462 533 

 

TILDELINGSKONTORET SKAL 

Fatte vedtaket på handling etter Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Formidle informasjon om ordningen til nye brukere, herunder levere brosjyre til brukere og få med 

signert akseptskjemaet tilbake som så skannes inn i Helios. 

Kontaktes ved behov for endring/revurdering av brukers vedtak. 

Kontaktinformasjon: 

Telefon Sentralbord: 67 50 40 50 
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IPAD 

Ipad skal som hovedregel benyttes ved bestilling av dagligvarene i hjemmetjenesten. 

Alle spørsmål knyttet til IPAD skal rettes til Thomas Rasmussen på 

thomas.rasmussen@baerum.kommune.no 

 

2222 REGISTERINGREGISTERINGREGISTERINGREGISTERING    PÅPÅPÅPÅ    NETTSIDENNETTSIDENNETTSIDENNETTSIDEN    

HVORDAN REGISTRERE EN NY BRUKER PÅ ORDNINGEN? 

Alle superbrukere kan registrere nye brukere for sin avdeling. Du registrerer en bruker ved å logge deg 

inn på brukeradministrasjonssiden og trykke på den grønne knappen som sier «Opprett ny bruker». 

Deretter blir du bedt om å fylle ut personalia, leveringsadresse og fakturainformasjon. For brukere som 

har e-postadresse kan dette angis i e-postfeltet. For brukere som ikke har e-post kan man la den auto-

genererte e-postadressen stå. Storkjøkkenet tildeler brukeren fast leveringsdag i henhold til kjørerutene 

for området (se pkt 5. for mer informasjon). 

 

AKSEPTSKJEMA 

Bruker (evt. verge/pårørende) skal signere akseptskjema før registrering på nettside. Dette skjemaet 

skal oversendes til Dokumentsenteret for skanning til brukers journal i Helios. Akseptskjemaet ved å 

kontakte Storkjøkkenet eller Tildelingskontoret. 

 

HVORDAN REGISTERER TJENESTEN NYE SUPERBRUKERE? 

Alle superbrukere kan registrere nye superbrukere. Det gjør du ved å gå inn på Mine Brukere, trykke på 

fanen «Superbrukere/bestillere» og trykke på den grønne knappen «Opprett ny superbruker». Deretter 

må du fylle ut personalia for superbrukeren. Merk at det viktig at du oppgir en fungerende e-

postadresse. 

 

3333 BESTILLINGBESTILLINGBESTILLINGBESTILLING    

HVORDAN LEGGE INN EN DAGLIGVAREBESTILLING FOR BRUKER? 

Når du som bestiller eller superbruker logger deg på iPaden, kan du gjennomføre en bestilling på vegne 

av en bruker ved å trykke på knappen «Logg inn som» som står til høyre for navnet til brukeren. 

Deretter kommer du til nettbutikken og handler da på vegne av den brukeren du har trykket på. Du kan 

handle enkeltvarer, bruke lister, handle hele oppskrifter og bruke alle de andre funksjonalitetene i 

Kolonial.no. Når du har lagt alle varene du ønsker i handlekurven, trykker du handlekurv-ikonet øverst til 
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høyre og velger «Gå til kassen». Deretter får du en siste anledning til å se over alle varene i bestillingen, 

og dersom du er fornøyd med det trykker du på «Fortsett ->» helt nederst på siden. Da kommer du til en 

side som viser forslag til leveringsdag. Trykk på denne, og deretter «Fortsett ->» for å gå videre. Da 

kommer du til siste steg, som er å velge betalingsmåte. Her kan man velge 3 forskjellige måter: 1) Betale 

med kredittkort 2) Faktura på e-post eller 3) Faktura på papir, avhengig av hva brukeren foretrekker. 

Husk at Hjemmetjenesten ikke har anledning til å taste inn kredittkortdetaljer på vegne av brukeren.  

 

NÅR SKAL DAGLIGVARENE BESTILLES? 

Logistikken må planlegges slik a tjenesten kan gjøre bestillingen sammen med bruker 1-3 dager før avtalt 

leveringsdag.  

 

VI HAR GLEMT Å BESTILLE EN ELLER FLERE VARER FOR BRUKER!  

Tjenesten kan legge til flere varer på en bestilling helt fram til bestillingsfristen er ute. Bestillingsfristen 

er kl. 16.00 dagen før avtalt leveringsdag. 

Hvis bruker har glemt en vare eller to kan man enkelt legge disse til på en eksisterende bestilling ved å 

gjennomføre en ny handel. Hvis fristen ikke er ute vil man bli spurt om å endre forrige bestilling eller 

lage en ny bestilling når du går videre fra handlekurven.  

 

HVORDAN BRUKER VI HANDLELISTER? 

Handlelister er lister av varer du kan lagre og handle flere ganger. Det er lurt å lage handlelister med 

varer bruker ofte trenger - da vil handlingen gå raskere.  Du kan bruke handlelistene til å planlegge litt 

fram i tid, til oppskrifter man lager ofte eller f.eks. til hytteturer. Du kan legge både varer og oppskrifter i 

handlelister ved å bruke knappen med «liste»-ikonet. 

 

BRUKER (EVENTUELT PÅRØRENDE/VERGE) ØNSKER Å TA OVER BESTILLINGEN SELV – HVA GJØR JEG 

DA? 

Dersom bruker selv (eller evt. pårørende på vegne av bruker) ønsker å bestille, kan superbruker endre 

brukernavn og passord på kontoen. Den bør endres til en gyldig e-postadresse som pårørende/bruker 

disponerer. Hvis brukeren ikke har e-post kan han/hun benytte den forhåndsatte kolonial.no-e-

postadressen for å logge inn på kontoen. Ved å gå til https://kolonial.no/bruker/nullstill-passord/ kan 

du nullstille passordet og sette et nytt. Hjemmetjenestens innlogging vil være upåvirket av at man bytter 

e-postadresse eller passord. 

Gi melding til saksbehandlere på Tildelingskontoret for endring av brukers vedtak. 
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BRUKER (EVENTUELT PÅRØRENDE/VERGE) ØNSKER Å SE FAKTURAGRUNNLAG ELLER KVITTERINGER! 

Vi oppfordrer til å gi pårørende, verge eller bruker tilgang til kontoen dersom de ønsker dette. 

Superbruker eller Storkjøkkenet kan sørge for at brukernavnet settes til å være en gyldig e-postadresse 

som pårørende/bruker eller verge disponerer. Hvis brukeren ikke har e-post, kan han/hun benytte den 

forhåndssatte kolonial.no-e-postadressen for å logge inn på kontoen. Ved å gå til 

https://kolonial.no/bruker/nullstill-passord/ kan man nullstille passordet og sette et nytt. 

Hjemmetjenestens innlogging vil være upåvirket av at man bytter e-postadresse eller passord. 

Verge eller pårørende kan alternativt motta selve fakturaen. Dette kan en superbruker være behjelpelig 

med. 

 

KVITTERING/BESTILLINGSBEKREFTELSE 

Bestillingsbekreftelse/kvittering sendes automatisk til den e-postadressen som er registrert som 

brukernavn på kontoen etter hver handel. Du kan i tillegg få oversikt over alle bestillinger ved å logge 

deg inn på nettsiden og gå inn på gjeldende bestilling. Kvitteringer ligger også sammen med alle 

utleveringer i posene. 

 

HJEMMETJENESTEN MÅ ENDRE BETALINGSINFORMASJON, LEVERINGSADRESSE ELLER ANNET FOR EN 

BRUKER 

For å endre kontodetaljer er det enklest å gjøre endringene direkte ved å logge inn som brukeren det 

gjelder. Trykk på navnet i menyen øverst til høyre og trykk på «innstillinger» eller «betaling». Dette har 

superbruker tilgang til å gjøre, alternativt kan hjemmetjenesten ta kontakt med Storkjøkkenet. 

 

VI TRENGER HJELP TIL REGISTRERING OG BESTILLING – HVEM SKAL VI KONTAKTE? 

Ta kontakt med Storkjøkkenet på 93 222 333 eller middag@storkjokkenet.no så kan de veilede. 

 

4444 FFFFAKTURAAKTURAAKTURAAKTURA    

SPØRSMÅL VEDRØRENDE FAKTURA 

Kontakt ARVATO FINANCE AS vedrørende spørsmål til mottatt faktura. Telefonnr. 22 87 89 70 eller på  

e-post: kundeservice@arvato.com 
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5555 LEVERINGSDAGERLEVERINGSDAGERLEVERINGSDAGERLEVERINGSDAGER    OGOGOGOG    TIDSPUNKTTIDSPUNKTTIDSPUNKTTIDSPUNKT    

HVILKE DAGER FÅR BRUKER LEVERING? 

Bruker får levering én gang i uken. Bruker får en fast leveringsdag avhengig av hvor han/hun bor i 

kommunen. Leveringsdag fremkommer på bestillingssiden. 

 

KAN VI ENDRE LEVERINGSDAG? 

Det er kun Storkjøkkenet som har mulighet for å endre leveringsdag. Dette kan kun gjøres helt 

unntaksvis og i spesielle tilfeller (helligdager) da kjørelogistikken må hensynstas. Ta kontakt med 

Storkjøkkenet på 93 222 333 eller middag@storkjokkenet.no 

 

KAN HJEMMETJENESTEN ELLER BRUKER VELGE KLOKKESLETT FOR LEVERING AV VARENE? 

Det vil det vil være mulig å bestille varer for levering i 2 forskjellige tidsrom på dagen: 

Mellom kl. 8-12 og mellom kl. 12-16. 

Bestilleren bestiller mat til den faste leveringsdagen og kan da samtidig velge hvilken av de to tidslukene 

brukerne ønsker levering på. Vi gjør oppmerksom på at dersom alle brukerne ønsker levering til den 

samme tidsluken vil denne luken kunne fylle seg opp, og bare det andre tidspunktet være ledig. 

Utover dette kan bruker ikke velge eksakt klokkeslett for levering av varene. Dersom bruker har 

registrert en mobiltelefon kan det varsles på SMS i forkant før varene ankommer. 

 

HVORDAN LEVERES VARENE? 

Sjåførene på Storkjøkkenet bringer varene inn til bruker (og setter i skap og kjøleskap ved behov) – så 

hjemmetjenesten trenger ikke å være tilstede når varene ankommer. I enkelte boliger og boliger med 

service leveres varene på et fast leveringspunkt. 

 

HJEMMETJENENSTEN ELLER BRUKER MÅ AVBESTILLE VARER PGA. SYKEHUSINNLEGGELSE E.L 

Storkjøkkenet skal kontaktes ved avbestillinger. Varene skal i utgangspunktet avbestilles 48 timer før 

avtalt levering. Varer som ikke avbestilles innen denne fristen, blir belastet brukeren.  
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6666 VEDTAKVEDTAKVEDTAKVEDTAK    

VALGFRIHET OM BRUKER SKAL VÆRE MED PÅ ORDNINGEN ELLER IKKE? 

Vi har fått endel spørsmål om dette. Vi vil presisere at det ikke er valgfrihet for brukerne eller tjenesten 

om å være omfattet av ordningen eller ikke.  

Ordningen erstatter dagens praksis med handling av dagligvarer i nærbutikken og hos Rett Hjem. 

Brukere som er omfattet av ordningen, er samtlige brukere med praktisk bistand vedtak på handling.  

Brukere med vedtak praktisk bistand opplæring kan også være omfattet der dette er hensiktsmessig 

eller ønskelig.  

 

7777 PPPPRISER OG UTVALGRISER OG UTVALGRISER OG UTVALGRISER OG UTVALG    

ER KOLONIAL.NO DYRERE ENN EN VANLIG BUTIKK? 

Nei, Kolonial.no har konkurransedyktige priser på dagligvarene. Kommunen vil nøye følge opp tjenesten 

og prisene i kontraktsperioden.  

 

HVOR HENVENDER VI OSS HVIS BRUKER ØNSKER SEG EN VARE SOM IKKE FINNES I UTVALGET? 

Kolonial.no tar gjerne i mot innspill på produkter og eller produsenter brukerne savner i dagens utvalg. 

Hvis de får tak i varen bruker etterspør og det er grunn til å tro at etterspørselen er stor, er det gode 

sjanser for at de kan ta det inn. Ønskene kan legges inn i deres forslagskasse på 

https://kolonial.no/support/produktforslag/ eller sende på mail til hei@kolonial.no 

 

8888 KKKKVALITETVALITETVALITETVALITET    

HVA GJØR VI HVIS BRUKER IKKE ER FORNØYD MED KVALITETEN PÅ EN VARE? 

Ta kontakt med Kolonial.no på e-post eller evt. telefon. Er ikke bruker fornøyd med en vare får bruker 

pengene tilbake. Husk å oppgi brukers navn, hvilken vare det gjelder og bestillingskode. 

Kontaktinformasjon: 

E-post:   hei@kolonial.no 

Telefon:  24 17 99 99 (mandag – fredag  8.00-21.30) 

 

 


