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Från den 1 januari 2006 gäller nya gemensamma livsmedelsregler inom EU. De sätter konsumenternas säkerhet i centrum. Reglerna finns i så kallade EG-förordningar som gäller direkt i hela EU.
De nya hygienreglerna utgår från konsumenternas självklara rätt till säkra livsmedel och att inte
bli lurade. Enligt förordning (EG) 852/2004 artikel 8 ska branschriktlinjer för god hygienpraxis
och för tillämpning av HACCP-principerna utarbetas och spridas av livsmedelsbranschen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram denna branschriktlinje i form av en
handbok som ett stöd till måltidsorganisationer inom vård, skola och omsorg. SKL:s förhoppning
är att handboken även ska vara en inspirationskälla i arbetet med att uppnå lagstiftningens krav
på säkra livsmedel och riktig information till konsumenten.
Handboken vänder sig främst till kostchefer och kostekonomer. Men även relevant nämnd och
förvaltningsledning, livsmedelsföretagaren, beställare, utförare och den offentliga livsmedels
kontrollen kan ha stor nytta av boken.
Branschriktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp med kompetens från aktuella sektorer
och med erfarenhet av vetenskapliga bedömningar av relevanta livsmedelsfaror. Kapitel 2–4 samt
5 till och med sid 64 har utarbetats i samråd med Livsmedelsverket.
Ett stort tack till medlemmarna i arbetsgruppen för utarbetandet av innehållet i denna
handbok: livsmedelsinspektör Ingela Andersson; Huddinge kommun; kostchef Anneli Celinder,
Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholms stad; epidemiolog Birgitta de Jong, smittskyddsenheten,
Stockholms läns landsting; livsmedelsinspektör Anna de Wall, Södra Roslagens miljö- och hälso
skyddskontor; sektionschef Christine Gustafsson, Stockholms läns landsting; driftschef Görel
Jernberg, Landstinget i Värmland; kostsamordnare Sara-Mari Jonsson, Norrbottens läns landsting; handledare Anne Pernstig, Kriminalvården; kostinformatör Sonja Salomonsson, Stockholms stad; kostchef Eva Willén, Österåkers kommun; livsmedelskonsult Ulla Lantz, FOLQ AB
samt Tobias Johansson, SKL och Nils Alesund som varit projektledare på Sveriges Kommuner och
Landsting. Ett särskilt tack även till Birgitta Granberg, SKL, för textredigering.
En översyn av riktlinjerna kommer att göras av SKL. Revidering sker vid behov och då i samarbete med en referensgrupp.
Förändringar i lagstiftningen kan ske under året. Vid behov görs då tillägg till branschrikt
linjerna.
Stockholm i juli 2009
Gunilla Glasare
Direktör

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef
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Inom vård, skola och omsorg serveras varje dag närmare 4,5 miljoner måltider. Detta betyder att
den offentliga storhushållssektorn är en nästan lika stor aktör som hela den privata.
Kommuner och landsting måste liksom andra livsmedelsföretag följa bestämmelserna i lagar,
förordningar och föreskrifter. Reglerna tydliggör företagens ansvar för att livsmedlen är säkra.
Många krav i lagstiftningen beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska
göras. Det ger utrymme för flexibilitet som samtidigt öppnar för en frågeställning: vilket är det
bästa sättet att uppnå lagstiftningens krav? Därför uppmanas branschorganisationerna att arbeta
fram branschvisa riktlinjer. Dessa blir då branschens egen tolkning av hur man bör tillämpa dels
livsmedelslagstiftningen, dels branschens egna krav. Riktlinjerna är enbart rekommendationer
för hur dokumentationen kan göras eftersom behovet kan variera kraftigt mellan olika livsmedelsföretag. Branschriktlinjer är till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter frivilliga att
följa, och inte juridiskt bindande på något sätt.
Denna branschriktlinje syftar till att hjälpa kommuner och landsting att uppfylla kraven i
förordningarna (EG) nr 178/2002, art 17, 18 och 19 (allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning) och (EG) nr 852/2004 (om livsmedelshygien).
Företag som använder sig av nationell branschriktlinje måste dock alltid vara medvetna om
att det på intet sätt är självklart att den är fullt ut tillämpbar i det egna företaget. Andra faror
än de som identifierats i den nationella branschriktlinjen kan vara aktuella, och faror som finns
i den nationella branschriktlinjen behöver inte vara aktuella för alla företag i branschen. Innan
man tillämpar en nationell branschriktlinje måste man därför säkerställa att denna riktlinje är
relevant för de egna förhållandena (Livsmedelsverkets vägledning till införande av HACCP).
Vid den offentliga livsmedelskontrollen som bedrivs av miljö- och hälsoskyddsnämnden eller
annan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen i varje kommun, ska kontrollmyndigheten ta hänsyn till innehållet i branschriktlinjer i sina bedömningar i de fall företaget
följer riktlinjen.
I en branschriktlinje kan många lösningar presenteras, och de kan vara mycket konkreta för
att vara lätta att använda. Andra handlingssätt än de som beskrivs i handboken, för att uppfylla kraven i regelverket, är därför möjliga.
Denna branschriktlinje koncentrerar sig på konventionell tillagning av mat. Om man följer
den bör den bidra till bra och säker mat till matgäster i de offentliga verksamheterna. Den är
skriven för att i tillämpliga delar kunna användas av såväl stora som riktigt små kök. En liten
verksamhet har samma krav på produktion av säker mat som en stor verksamhet, dock möjliggörs
en förenklad hantering rent rutinmässigt och ofta dokumentationsmässigt.
Eftersom mat även kan tillagas enligt flera andra tekniker, såsom cook chill, sous vide, capkold, mikrovågstillagning etc, biläggs en översikt av dessa och deras specifika förhållningsregler
i Bilaga 1.
För att underlätta framtagandet av rutiner och dokumentation, finns alla blanketter och övriga
förlagor som redigerbara elektroniska dokument. De kan hämtas på SKL och SKL Kommentus
webbplatser. Sök ”säker mat”.

Introduktion

Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg

6

Avgränsningar
Branschriktlinjerna avser måltidsorganisationer inom kommun och landsting. Det är alltid kommunens/landstingets ansvar att lagstiftningen uppfylls inom den verksamhet som bedrivs. Inom
kommun och landsting hanteras inte opastöriserade mejeriprodukter. Ej heller serveras gravade
eller kallrökta produkter.

Läsanvisning
Innehållet i denna handbok är uppbyggt kring fem grundpelare:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommuner och landsting som livsmedelsföretagare
Livsmedelslokaler
Hantering av livsmedel
Personal
System för egenkontroll

Dessutom finns olika bilagor. Lagtext eller delar av lagtext återges i markerade avsnitt. Då endast
delar av lagtext återges sker hänvisning till ”enligt…”.
SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen anges
efter rutorna med lagtext, under en särskild rubrik.
Definitioner och viktiga begrepp förklaras i Bilaga 11.
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1. Kommuner och landsting
som livsmedelsföretag

§

Det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger hos livsmedelsföretagarna
(förordning (EG) nr 852/2004, artikel 1 a)

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller
offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte. Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från
”jord till bord”, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp
djur, till en företagare som levererar mat till konsumenten. Ett livsmedelsföretag definieras i EU:s
”livsmedelslag” (EG-förordningen 178/2002, artikel 3) som ”varje privat eller offentligt företag
som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla
stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.” En livsmedelsföretagare är den fysiska eller juridiska person som ansvarar för att kraven i lagstiftningen efterlevs i
det företag man driver samt kontrollerar att dessa krav uppfylls.
Att företag utan vinstsyfte utpekas i förordningen innebär att även kommuner och landsting
kan driva livsmedelsföretag. De regler som gäller för livsmedelsföretag gäller förstås också om
verksamheten bedrivs i form av förvaltning eller resultatenhet. Fortsättningsvis används beteckningen livsmedelsföretag för alla verksamheter oavsett verksamhetsform. En kommun eller ett
landsting bedriver ofta verksamhet i en rad livsmedelsanläggningar som till exempel restauranger, produktionsanläggningar och mottagningskök inom skola, sjukhus och äldreboenden.
Som livsmedelsföretagare har kommuner och landsting således ansvar för att uppfylla en rad
bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter. Då det till exempel gäller en anläggning i ett
livsmedelsföretag måste själva lokalen uppfylla vissa krav och varje verksamhet ska ha ett system
för egenkontroll grundat på HACCP-principerna.

Nämnden
I kommun- eller landstingsägda livsmedelsföretag är det nämnden som ansvarar för att kraven i
livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag som nämnden och dess förvaltning driver. Varje nämnd eller styrelse har ett ansvar för sina verksamheter. Enligt 6 kap 7 § kommunallagen (KL) ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta innebär
att det ytterst är nämnden som ansvarar för att verksamheten är laglig. Enligt samma paragraf
i KL har nämnden också ett ansvar för att internkontrollen inom nämndens verksamheter är
tillräcklig. Nämnden har bland annat ett ansvar för att det finns egenkontrollsystem inom de
livsmedelsverksamheter som nämnden bedriver.
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Andra utförare av kommunal verksamhet
Om livsmedelsverksamheten bedrivs inom ett kommunalt företag, till exempel aktiebolag som
är utförare av en kommunal verksamhet, så är det bolaget, den juridiska personen, som är livs
medelsföretagare och ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls.
Om en privat utförare sköter livsmedelshanteringen för en kommun, så är det utföraren
(aktiebolaget, handelsbolaget eller den enskilde näringsidkaren) som är livsmedelsföretagare och
ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls.
De kommunala nämnderna har dock ett ansvar även för sådana verksamheter som bedrivs i
kommunala företag eller lagts ut på entreprenad hos privata företag. Det gäller dels att se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt i enlighet
med de föreskrifter som gäller för verksamheten, dels att se till att internkontrollen är tillräcklig.
Detta framgår av 6 kap 7 § tredje stycket KL. När en kommunal verksamhet lämnas över till en
privat företagare ska dessutom fullmäktige enligt 3 kap 19 § KL se till att kommunen/landstinget
tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Nämnden har därför ett
ansvar för uppföljning, kontroll och utvärdering av sådan verksamhet men naturligtvis inte för
utförandet i sig hos entreprenören. Det finns alltså inget straffrättsligt ansvar för nämndleda
möter och anställda i kommunen för eventuellt brott mot livsmedelslagstiftningen som begås
hos entreprenören.

Det offentliga livsmedelsföretagets organisation
Ytterst vilar ansvaret för den verksamhet som kommunen själv bedriver på nämnden. Uppgifter,
befogenheter och beslutanderätt i verksamheten kan och bör delegeras till anställda i verksamheten. Nämndens skyldighet enligt KL att se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande
sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig har nämnts ovan. Eftersom nämnden i princip
inte har med den praktiska delen av livsmedelshanteringen att göra är det särskilt viktigt att ha
en klar uppgiftsfördelning mellan politiker och anställda.
Delegation

En nämnd kan delegera befogenhet att besluta i enskilda ärenden eller grupper av ärenden till
en eller flera anställda i kommunen. Det är viktigt att det framgår vilken eller vilka befattnings
havare som har erhållit delegation för varje beslutstyp.
Till detta kapitel finns ett förslag (bilaga 2) till möjlig delegering inom området kommunal
livsmedelshantering. Möjligheterna att delegera beslutanderätt är inte obegränsade. Vissa typer
av beslut måste alltid tas av nämnden (6 kap 34 § KL). Det gäller:
1. alla ärenden som avser en verksamhets mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden till domstolar m m med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Övrig ansvarsfördelning

En nämnd måste se till att ha en fungerande organisation där politiker och tjänstemän känner
till både sina egna arbetsuppgifter och vilka uppgifter som åligger andra samt att var och en
har kunskaper och resurser för att kunna sköta sina uppgifter. Eftersom nämnden måste ha en
fungerande internkontroll även om den delegerat beslutanderätten och ansvaret för utförandet
av uppgifter till tjänstemän, är det viktigt att det offentliga livsmedelsföretaget följer upp verksamheten. Nämnden måste se till att ha en tjänstemannaorganisation som kan ta fram underlag
för att följa upp verksamheten. Nämnden måste därför regelbundet få rapporter och information
om huruvida verksamheten följer uppställda mål och riktlinjer samt den lagstiftning som finns
för verksamheten.
Exempel på uppgifter som tjänstemännen kan utföra och som ligger till grund för nämndens
uppföljning är:
››
››
››
››
››
››
››

upprätta system för egenkontroll
upprätta skriftliga rutiner i egenkontrollen
mandat att ändra rutiner
upprätta HACCP-plan
genomföra internrevision
upprättande av utbildningsplan
ansvara för genomförandet av utbildningsplan

Ett bra sätt är att upprätta skriftliga befattningsbeskrivningar eller annan typ av skriftliga
instruktioner som anger vilket ansvar olika befattningshavare har. Exempel på hur dessa kan se
ut finns som bilaga 3.
Straffrättsligt ansvar

I 29 § livsmedelslagen (2006:804) finns en straffbestämmelse som stadgar att den som med uppsåt
eller av oaktsamhet bryter mot vissa angivna paragrafer i lagen, föreskrifter eller i EG-bestämmelser kan dömas till böter. Straffstadgandet pekar inte ut vem hos en myndighet, organisation
eller företag som kan dömas för brott. I princip kan alla i en kommunal livsmedelsverksamhet
från nämndordföranden och ledamöterna till personalen i köket dömas för brott mot livsmedelslagen. Vem som i ett konkret fall kan riskera åtal beror dels på vilket slags brott som begåtts,
dels på vilken delegering av beslutanderätt som finns och på uppgiftsfördelningen i övrigt inom
förvaltningens livsmedelshantering. Avgörande bör vara vem som utifrån kommunalrättsliga
grunder har beslutsrätten i det enskilda fallet.
Genom en tydlig delegering av beslutsrätt och en klar ansvarsfördelning blir fördelningen av
det straffrättsliga ansvaret i organisationen klarare. Större delen av ansvaret för den praktiska
hanteringen kan flyttas ner i organisationen. Syftet med en ändamålsenlig ansvars- och uppgiftsfördelning ska emellertid inte vara att i förväg utse en ”syndabock” utan att ge bättre förutsättningar att hindra att straffansvar överhuvudtaget blir aktuellt. De tjänstemän som erhåller ansvar
och uppgifter ska ha rätt kompetens, tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att kunna vidta
erforderliga arbetsledningsåtgärder. Det är också viktigt att nämnden får löpande information
som möjliggör uppföljning av verksamheten.
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Oklarheter gällande delegering och ansvarsfördelning medför att det straffrättsliga ansvaret
kan komma att utkrävas på en högre nivå i beslutskedjan eller att det faller tillbaka på nämndledamöterna. I sista hand är det domstolen som avgör vem som kan dömas för ett brott. Från
rättspraxis kan nämnas en dom från Göta Hovrätt, 2006-12-22 mål B 2701-05, i vilken ett kommunalråd dömdes för arbetsmiljöbrott enligt arbetsmiljölagen. En bidragande orsak till att just kommunalrådet åtalades var en oklarhet om var arbetsmiljöansvaret låg vid tidpunkten för brottet.
En annan dom från Svea hovrätt från 2004 gäller brott mot den gamla livsmedelslagen. I målet
åtalades en husmor i ett centralkök i en kommun sedan flera personer på ett äldreboende hade
dött efter att ha ätit en ärtsoppa som återuppvärmts och som förvarats på ett sätt som stred mot
8 § livsmedelslagen. Trots att förfarandet innebar brott mot lagen friades husmodern. I bedömningen tog domstolarna bland annat fasta på att ingen särskild delegation av ansvar hade skett
och att hon inte fått någon befattningsbeskrivning eller annan skriftlig instruktion som angav
vilket ansvar hon hade.
Genom Produktansvarslagen (1992:18) kan en livsmedelsföretagare bli skadeståndsskyldig om
företagets produkter orsakar skada eller sjukdom.
Produktansvarslagen bygger på principen om strikt ansvar, dvs att skadeståndsansvar inte förutsätter att skadan orsakats genom vårdslöshet.
För att ett ansvar enligt produktansvarslagen ska anses föreligga krävs att följande kan konstateras:
›› Det har uppstått en personskada.
›› Det finns en säkerhetsbrist i ett livsmedel.
›› Det är säkerhetsbristen som orsakat skadan (det finns ett orsakssamband).
En produkt har en säkerhetsbrist om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas.
Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den
har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp
och övriga omständigheter. Att en produkt till exempel inte uppfyller vissa säkerhetsföreskrifter
som meddelats av en myndighet är en stark indikation på att det finns en säkerhetsbrist. Däremot
betyder motsatsen, dvs att en produkt uppfyller alla relevanta krav i lagstiftningen, inte automatiskt att det inte kan ha funnits en säkerhetsbrist.
Om någon blir sjuk av ett livsmedel kan det företag som tillverkat produkten bli ansvarigt.
Detta gäller i princip även om bristen i livsmedlet har orsakats av en ingrediens eller beståndsdel
som kommer från en annan tillverkare. Då har den skadelidande även möjlighet att utkräva produktansvaret av den som tillverkat beståndsdelen.
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Utformning av lokaler, inredning och utrustning
Lokal, inredning och utrustning måste vara utformad så att god livsmedelshygien möjliggörs, och
måste därför anpassas efter verksamhetens omfattning och art. Även lokaler där enbart konventionell matlagning bedrivs kan och ska se mycket olika ut.
Antal portioner som tillagas, serveras eller distribueras, aktuella konsumentgrupper, antalet
maträtter, råvarors kvalitet etc är exempel på faktorer som bestämmer lokalernas planering,
utformning, konstruktion, placering och storlek. Utformning och planering måste vara sådan att
skydd mot kontaminering mellan och under olika moment upprätthålls.
Lokalens utformning kan få konsekvenser för faroanalysen och val av förebyggande åtgärder.
Till exempel får en helt öppen planlösning i en förskola, där ”kök” och lekrum är ett och samma
rum, konsekvenser för vilken livsmedelshantering som kan genomföras på ett hygieniskt sätt.
En sådan planlösning/verksamhet innebär till exempel att alla som vistas i rummet omfattas av
kraven på personlig hygien när livsmedel hanteras.

Allmänna förutsättningar
Lokaler, inredning och utrustning ska uppfylla följande krav:
Möjliggöra underhåll och rengöring

För att kunna upprätthålla bra hygien måste lokal, inredning och utrustning vara möjlig att rengöra och underhålla. Kontamination och ansamling av smuts ska förhindras.
Eftersträva därför:
›› Bänkar, skåp etc ansluts antingen tätt mot golv eller placeras så högt över golv att
underliggande utrymme blir lätt åtkomligt för rengöring. Minst 20 cm höga ben rekommenderas.
›› Bänkskivor, skåp etc ansluts antingen tätt mot vägg, eller det lämnas ett rejält utrymme
mellan bänkskiva och vägg så att bakomliggande utrymme blir lätt åtkomligt för rengöring.
›› Golv, väggar, tak och övrig inredning ska hållas i gott skick, vara lätt rengörbara med
ytskikt som motstår fukt, nötning och stötar. Exempel på material som är lättskötta, är
rostfritt och kakel. Ljusa och enfärgade ytor är bäst eftersom smuts då blir synlig snabbare.
›› Skärbrädor ska vara av material som är lätta att rengöra och om nödvändigt kunna slipas.
›› Lokalen utrustas med välplacerade vatten- och eluttag.
›› Tillräckliga städutrymmen anordnas för förvaring och skötsel av städutrustning.
Undvik:
›› Utformning av lokal med vinklar och vrår.
›› Onödiga trösklar, trappsteg eller andra upphöjningar.
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Skydda mot skadedjursangrepp

Ett kök ska ha ett skalskydd utformat så att skadedjur som till exempel råttor och möss inte kan
ta sig in i lokalen. Det ska inte heller finnas svåråtkomliga skrymslen, sprickor och ojämna ytor
som kan utgöra gömställe för skadedjur. Fönster, ventiler och springor, till exempel under ytterdörrar, ska vara utformade så att gnagare inte kan ta sig in. Springor, sprickor och hål större än 5
mm tätas. Fönster som kan öppnas mot omgivningen hålls stängda eller förses med insektsnät
som lätt kan avlägsnas för rengöring.
Smutsig och ren hantering ska hållas isär

Oren och ren hantering ska så långt det är möjligt hållas isär. Disponera därför utrymmenas läge
och förbindelse med varandra så att flödet av personal och livsmedel blir så linjärt som möjligt.
Linjärt flöde innebär bland annat att korskontamination mellan livsmedel, utrustning, inventarier, avfall, vatten, luft och personal ska förhindras. Det innebär också att livsmedel inte ska
orsaka ”korsflöden” där exempelvis råa produkter kommer i kontakt med färdigmat. Det innebär
i sin tur att det i ett och samma utrymme kan krävas olika arbetsbänkar för olika moment.
Om ett helt linjärt flöde är svårt att uppnå i befintliga lokaler kan istället olika moment skiljas
åt genom att de utförs tillräckligt långt från varandra eller på olika tider. Skiljs olika moment
åt i tid krävs en effektiv rengöring och upptorkning mellan de olika momenten. Att skilja olika
moment/hanteringssteg i tid ställer stora krav på att strikta rutiner följs. För att åtskillnad i tid
ska anses ändamålsenligt krävs att denna hantering kan ske med bibehållen livsmedelssäkerhet,
och det är viktigt att beakta huruvida det över huvud taget är praktiskt genomförbart att tidsåtskilja olika arbetsmoment.
Handtvättställ

§

Det ska finnas ett erforderligt antal lämpligt placerade och utformade handtvättställ.
Varje handtvättställ ska ha varmt och kallt rinnande vatten, material för handtvättning
och för hygienisk torkning enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. I, punkt 4.
Utrustning för sköljning av livsmedel ska när så är nödvändigt vara skilt från anordningar
för handtvätt.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Varje kök ska ha ett tillräckligt antal handtvättställ för att upprätthålla god handhygien. Som
grundregel ska varje beredningsrum/beredningsutrymme där oförpackade livsmedel hanteras
och diskrum vara utrustat med minst ett separat handtvättställ. Att separat handtvättställ krävs
beror främst på att risken för korskontamination i annat fall ökar. Vid för litet antal handtvättställ ökar risken för ”köbildning” vilket i sin tur kan medföra att personalen tvättar händerna
mindre frekvent.
Hur många handtvättställ som behövs styrs bland annat av:
1. Antalet beredningsrum och lokalens storlek
Handtvättsmöjligheter ska finnas i nära anslutning till varje beredningsutrymme
där oförpackade livsmedel hanteras. Om minst ett handtvättställ är placerat i nära

2. Livsmedelslokaler

Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg

anslutning till två eller flera beredningsutrymmen kan detta ofta betjäna flera beredningsutrymmen.
2. Antalet personer som befinner sig i köket
Hur många personer som deltar samtidigt i livsmedelshanteringen påverkar hur många
handtvättställ som behövs. Om flera personer hanterar livsmedel i ett och samma beredningsutrymme vid samma tid kan mer än ett handtvättställ i utrymmet bli en nödvändighet.
Ventilation

§

Det ska finnas ändamålsenlig och tillräcklig naturlig eller mekanisk ventilation.
Mekaniskt luftflöde från ett förorenat område till ett rent område ska förhindras. Ventilationssystem ska vara konstruerade på ett sådant sätt att filter och andra delar som måste
rengöras eller bytas ut är lättillgängliga (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. I, punkt 5).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Ventilationen måste vara anpassad till verksamheten i lokalen. Fläkt/ventilation ska effektivt
förhindra kondensfällning och ge lämpliga temperaturförhållanden.
Kondens och vattendimma kan utgöra grogrund för bakterier. Långvarigt hög luftfuktighet
i köket kan också leda till mögel på ytor och inredning. Beroende på vilken typ av spisar, ugnar
och andra värmeenheter som används ställs olika krav på fläkt/ventilation. Större krav ställs på
fläkt/ventilation för verksamheter med stekbord än för verksamheter med enbart varmluftsugn.
Användning av överluft bör begränsas.
Många mindre förskolor, fritidshem och särskilda boenden har spis med ugn anpassad för
privata hushåll. För att klara av bortförsel av kondens och värme i ett sådant kök kan det vara
tillräckligt med en hushållsköksfläkt.
Belysning

§

Livsmedelslokaler ska ha lämplig naturlig och/eller artificiell belysning enligt förordning
(EG) nr 852/2004, bil. II, kap. I, punkt 7.

Avlopp

§

Enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. I, punkt 8 ska avloppen vara tillräckliga
för avsett ändamål. De ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att risken
för kontaminering undviks.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Där fettavskiljare krävs, placeras den i separat utrymme som är väl ventilerat och lätt tillgängligt
utifrån för tömning.
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Utrymmen

§

Lokalerna ska erbjuda sådana arbetsutrymmen att alla steg som ingår i verksamheten ska
kunna genomföras på ett hygieniskt sätt enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap.
I, punkt 2 a.
Enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IX, punkt 2 ska råvaror och alla ingredienser förvaras under lämpliga förhållanden som förhindrar förskämning och skyddar mot
kontaminering.
Livsmedel ska i alla led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan skyddas
mot kontaminering som kan göra livsmedlen otjänliga, skadliga för hälsan eller kontaminerade på ett sådant sätt att de inte rimligen kan konsumeras i det skick i vilket de befinner sig
enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IX, punkt 3.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Det finns behov av ett antal tillräckligt stora och ändamålsenliga utrymmen i en livsmedelslokal,
såsom
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

varumottagning
förrådsutrymmen
renseri
varmkök
kallskänk, kallkök
rangering, utlämning, servering, paketering och förvaring av färdigmat för utleverans
städutrymme
diskutrymme
personalutrymme
kontor, skrivplats
avfallsutrymme
plats för transportfordon, matvagnar, matboxar

Utrymmena ska vara försedda med särskild förrådsinredning med erforderligt antal hyllor så att
livsmedel, lådor, kartonger, backar, säckar och liknande inte placeras direkt på golv. Livsmedel får
inte heller förvaras på toalett, i förrum till toalett, städutrymme, omklädningsrum, personalrum,
avfallsrum etc.
Varumottagning

Som grundregel krävs ett tillräckligt stort utrymme där livsmedel kan mottas, kontrolleras och
avemballeras, uppackas etc innan de placeras i förvaringsutrymmen eller tas in i berednings
utrymmen. Detta för att undvika att orent material (till exempel transportpallar, ytteremballage)
kontaminerar livsmedel och nedsmutsar lokalen.
Undantag från denna regel kan göras i de fall hantering av oförpackade livsmedel och mottagning av varor kan skiljas i tid med mellanliggande rengöring och upptorkning.
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Förrådsutrymmen

För att undvika att livsmedel förorenas, allergener sprids och rengöring försvåras, krävs tillräckligt antal ändamålsenliga utrymmen av tillräcklig storlek såsom:
›› skilda kylenheter med termometrar
›› frysar med termometrar och i vissa fall med utrustning för automatisk temperaturregistrering (frysrum som är 10 kubikmeter eller större enligt Livsmedelsverkets
föreskrifter om djupfrysta livsmedel LIVSFS 2006:12)
›› utrymmen för torra livsmedel, drycker, linne, porslin, glas, ljus, pappersvaror, rent
emballage och kemtekniska varor,
›› utrymme för förvaring av matvagnar, matboxar, matlådor etc
›› utrymme för smutstvätt
Renseri

§

Av förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. II, punkt 3 framgår bland annat att
erforderliga möjligheter ska, när det är nödvändigt, finnas för att skölja livsmedel.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
För att förhindra kontaminering av andra livsmedel rengörs/skalas jordiga rotfrukter, potatis och
grönsaker i ett renseriutrymme lämpligen försett med dörr. Utrymmet förses med bänk med ho,
maskin för tvättning och skalning, handtvättanordning samt med lämpligt tempererat lagringsutrymme för rotfrukter etc.
I de fall särskilt utrymme för hantering av jordiga produkter saknas på mindre förskolor,
fritidshem och särskilda boenden kan sköljning och skalning av dessa produkter till exempel
utföras som sista arbetsuppgift för dagen varefter lokalerna rengörs. Om företagaren inför och
upprätthåller en rutin för detta förfaringssätt anses det finnas erforderliga möjligheter för denna
hantering.
Om särskilt utrymme/erforderliga möjligheter saknas kan inte jordiga produkter hanteras.
Varmkök

§

Åtgärder ska vidtas för att minimera tillväxt av mikroorganismer, bildning av gifter eller
kontaminering av livsmedlen enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IX.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Utrymmet förses lämpligen med
››
››
››
››

värmeenheter såsom kokgryta/ugn/spis/stekbord, mikrovågsugn, värmeri
avställningsytor
arbetsbänk, arbetsbänk med ho
skilda kylenheter med termometrar för oförpackade livsmedel såsom kött, grönsaker,
fisk, mejerivaror, färdiga produkter
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››
››
››
››
››
››

närfrys med termometer
nedkylningsutrymme/-skåp, spolringar, kylmantlade grytor, blast chillers
handtvättanordning
utslagsvask i närhet av kokgryta/ugn/spis/stekbord
närförråd
närstäd

Kallkök, kallskänk

§

Åtgärder ska vidtas för att minimera tillväxt av mikroorganismer, bildning av gifter eller
kontaminering av livsmedlen enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IX.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Utrymmet förses lämpligen med
››
››
››
››
››

arbetsbänk, arbetsbänk med ho
kylenheter med termometrar
närfrys med termometer
handtvättanordning
närförråd

Rangering, utlämning, servering, paketering
och förvaring av färdigmat för utleverans

§

Färdiga produkter i vilka patogena mikroorganismer kan föröka sig eller gifter kan bildas
får inte förvaras vid temperatur som kan medföra att hälsofara uppstår enligt förordning
(EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IX, punkt 5.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Utrymmet förses lämpligen med
››
››
››
››
››

värmeenheter med termometrar
kylenheter med termometrar
avställningsytor
handtvättanordning
varuskydd
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Städutrymme

§

Rengörings- och desinfektionsmedel får inte förvaras där livsmedel hanteras (förordning
(EG) nr 852/2004, bil. II, kap. I, punkt 10).
För att förhindra risk för kontaminering ska alla föremål, tillbehör och all utrustning
som kommer i kontakt med livsmedel rengöras effektivt och tillräckligt ofta och, när det är
nödvändigt, desinficeras (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. V, punkt I).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Endast påbörjad diskmedelsförpackning kan förvaras under arbetsbänk.
Utrymmet förses lämpligen med upphängningskrokar, hyllor och utslagsvask. Städredskap
ska vara tydligt uppmärkta för respektive städområde.
Diskutrymme

§

Lämpliga anordningar för rengöring, desinficering och förvaring av arbetsredskap och
utrustning ska finnas och vara konstruerade av korrosionsbeständiga material, vara lätta
att rengöra och ha erforderlig varm- och kallvattenförsörjning enligt förordning (EG) nr
852/2004, bil. II, kap. II, punkt 2.
För att förhindra risk för kontaminering ska alla föremål, tillbehör och all utrustning
som kommer i kontakt med livsmedel rengöras effektivt och tillräckligt ofta och, när det är
nödvändigt, desinficeras (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. V, punkt I).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Utrymmet förses lämpligen med
››
››
››
››
››

diskbänk med rymlig diskho och eventuellt handdusch/duschpistol
diskmaskin
diskbänk med stora hoar för grytdisk och eventuellt grovdiskmaskin
plats för smutsig respektive ren disk
handtvättanordning

Vad gäller krav på diskutrymme i till exempel mindre förskolor, fritidshem och särskilda boenden
gäller tidigare resonemang kring åtskillnad i rum eller tid (se ovan under rubriken ”Renseri”). En
förutsättning för åtskillnad i tid är att det är praktiskt genomförbart, det vill säga att hantering
av smutsdisk, diskning och hantering av rent diskgods kan ske utan att påverka eller påverkas av
andra moment så att en hygienisk risk uppstår.
Diskmaskin
Diskmaskinen ska ha kapacitet att klara den disk som verksamheten ger upphov till. En diskmaskin måste därför ha hög kapacitet, hög temperatur, slutsköljning, slutet doseringssystem
och kort diskcykel (diskning och lufttorkning). Diskmaskiner för privathushåll är vanligtvis
inte lämpliga. Men om verksamheten vid till exempel mindre förskolor, fritidshem och särskilda
boenden inte genererar mer disk än vad en hushållsdiskmaskin har kapacitet för kan en sådan
vara ändamålsenlig.
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Grovdiskmaskin
I vissa fall kan även s k grovdiskmaskiner behövas för diskning av stora kastruller och bleck.
Grovdiskmaskiner använder s k granulteknik för att ta bort matrester. Saknas grovdiskmaskin
måste bleck och kastruller ofta blötläggas, försprayas eller skrubbas för att bli rena.
Personalutrymme

§

Det ska finnas ett tillräckligt antal vattentoaletter. Toaletterna får inte vara direkt förbundna med utrymmen där livsmedel hanteras enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil.
II, kap. I, punkt 3.
När det är nödvändigt ska det finnas lämpliga omklädningsrum i tillräckligt antal för
personalen enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. I, punkt 9.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Utrymmet förses lämpligen med
››
››
››
››

utrymme för omklädning med separat förvaring av arbets- och gångkläder
personaltoalett med förrum och handtvättställ
eventuellt pausrum
möjlighet till förvaring av medhavd mat i personalrum/pausrum/matsal

Planlösningen ska vara sådan att personalen vid ankomst till arbetsplatsen inte behöver passera
igenom beredningsutrymmen för att nå omklädningsutrymmet. Dock ska utrymmet ligga i nära
anslutning till köket.
Plats för smutstvätt och rena arbetskläder måste också finnas.
Handtvättstället ska vara utrustat med varmt och kallt rinnande vatten, fast anordning med
flytande tvål och engångshanddukar. Dessutom måste toaletten ha en ventilation som inte sprider smitta till utrymme där livsmedel hanteras.
Som grundregel ska toaletter avsedda för livsmedelspersonal inte upplåtas till annan personal.
För mindre verksamheter kan toalett delas med andra personalgrupper om det kan ske utan
väsentliga risker. Om så är fallet måste företaget se till att personalen har kunskap om hur spridning av smitta förhindras vid till exempel magsjuka. Företaget måste då också ha noggranna
rengöringsrutiner, rutiner för att rapportera sjukdom och minska risken för smittspridning i
samband med magsjuka och liknande, i sitt system för egenkontroll.
Toaletter som används av livsmedelspersonal får under inga omständigheter delas med allmän
heten.
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Kontor/Skrivplats

§

För att alla steg som ingår i verksamheten ska kunna genomföras på ett hygieniskt sätt
ska lokalerna erbjuda lämpliga arbetsutrymmen enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil.
II, kap. I, punkt 2 a.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Eftersträva att sköta allt kontorsarbete i ett separat utrymme.
Avfallsutrymme

§

Det ska finnas lämpliga möjligheter för förvaring och bortskaffande av livsmedelsavfall,
oätliga biprodukter och annat avfall. Utrymmen för avfallsförvaring ska utformas och
skötas på ett sådant sätt att det är möjligt att hålla dem rena och, när det är nödvändigt, fria
från djur och skadedjur enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. VI, punkt 3.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Utrymmet ska vara konstruerat så att soptunnor och liknande inte behöver transporteras genom
beredningsutrymmen i samband med tömning. Exakt hur utrymmet ska vara utformat beror på
en rad faktorer bland annat:
›› hur stor mängd avfall anläggningen ger upphov till
›› typ av avfall
›› tömningsfrekvens
Några typer av avfallsutrymmen som kan vara lämpliga:
›› soptunnor som går att stänga placerade utomhus
›› containrar som går att stänga placerade utomhus
›› avfallsrum som är direkt nåbart utifrån
För att förenkla rengöring i avfallsrummet är golvbrunn och tillgång till spolslang lämpligt. Om
det finns risk för dålig lukt kan det vara lämpligt att förvara avfallet kylt eller använda annan
teknik som förhindrar dålig lukt
Ett avfallsrum måste vara tillräckligt stort för att förvara den mängd avfall som verksamheten
ger upphov till. Om soptunnor eller containrar ska användas måste det finnas tillräckligt med
plats utomhus.
Förutom de regler som finns i livsmedelslagstiftningen finns ytterligare krav i bland annat
miljöbalken, kommunens renhållningsordning, interna regler och policies samt avfallsföretagets
egna regler att ta hänsyn till.
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Tranportfordon, matvagnar och boxar

§

Fordon och/eller containrar som används för transport av livsmedel ska hållas rena och i
gott skick för att skydda livsmedlen mot kontaminering och ska, när det är nödvändigt,
vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att erforderlig rengöring och/eller desinficering är möjlig enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IV, punkt I.
Om fordon och/eller containrar har använts för transport av annat än livsmedel eller för
transport av olika livsmedel ska de rengöras grundligt mellan transporterna för att undvika
risken för kontaminering (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IV, punkt 5).
När det är nödvändigt ska de fordon och/eller containrar som används för att transportera livsmedel kunna hålla livsmedlen vid rätt temperatur och göra det möjligt att kontrollera
att temperaturen hålls (förordning (EG) nr 852 /2004, bil. II, kap. IV, punkt 7).
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Det är en nödvändighet att högsta hygienstandard hålls i varje steg i verksamheten!

Råvaror
Med råvaror menas alla livsmedel som ingår som en ingrediens i maträtten. Alltså räknas även
halvfabrikat i detta fall som en råvara.
Ju bättre kvalitet på råvarorna desto bättre möjlighet till en slutprodukt av god kvalitet. Krav
på kvaliteten ställs lämpligen redan vid upphandling/inköp och kontrolleras vid varumottagningen.
Förvaring och preparering innan värmebehandling

§

Råvaror och alla ingredienser som förvaras på ett livsmedelsföretag ska förvaras under
lämpliga förhållanden som hindrar förskämning och skyddar mot kontaminering (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. IX, punkt 2)
På livsmedelsföretag där bearbetade produkter framställs, hanteras eller förpackas ska
det finnas ändamålsenliga lokaler som är tillräckligt stora för separat lagring av råvaror och
beredda råvaror och tillräckligt stora, separata kylrum (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II,
kap. IX, punkt 5).
I lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas ska utformning och planering til�låta god livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot kontaminering mellan och under
olika moment enligt förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. II, punkt 1.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Olika typer av livsmedel kräver olika förvaringstemperaturer och måste ibland förvaras åtskilda.
Grunden är:
›› Oförpackade livsmedel ska inte förvaras i samma kylutrymme som förpackade livsmedel.
›› Oförpackade råvaror ska inte förvaras i samma kylutrymme som oförpackade färdig
varor.
›› Oförpackade råvaror såsom rått kött, rå fisk och råa grönsaker ska inte förvaras i samma
kylutrymme. Till exempel ska förpackade animaliska råvaror och oförpackade rotfrukter
eller jordiga grönsaker förvaras i skilda kylutrymmen.
›› Alla typer av frysvaror kan förvaras i samma frys.
Om det i en befintlig anläggning endast finns ett kylrum kan hyllsektionen utmed respektive
vägg utgöra en tillräcklig åtskillnad.
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Enkla åtgärder om antalet kylar inte räcker till i verksamheten eller om tillräckligt låg temperatur inte kan erhållas är att
›› ersätta vissa livsmedel som till exempel jordiga rotfrukter/grönsaker med rengjorda
rotfrukter/grönsaker,
›› ersätta livsmedel som kräver mycket låg förvaringstemperatur med sådana som klarar
högre temperatur.
Hantering av råa livsmedel ska ske på lämplig plats skilt från plats där ätfärdiga produkter hanteras. Separata skärbräden ska användas för bland annat grönsaker, fisk, kött, kyckling och färdiglagad mat.

§

Råvaror, ingredienser, halvfabrikat och färdiga produkter i vilka patogena mikroorganismer kan förökas eller gifter kan bildas får inte förvaras vid temperaturer som kan
medföra att hälsofara uppstår. Kylkedjan får inte brytas enligt förordning (EG) nr 852/2004,
bil. II, kap. IX, punkt 5.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Kylförvaring vid högst +8°C förhindrar tillväxt av många patogena mikroorganismer. Kylförvaring vid lägre temperatur än +8°C ger längre hållbarhet.
Temperatur och förvaringstid är av avgörande betydelse både för livsmedels hållbarhet och
säkerhet. Om ett livsmedel förvaras lång tid vid en temperatur som är gynnsam för tillväxt av
mikroorganismer ökar risken för att en matförgiftning ska inträffa.
Livsmedel som kräver kylförvaring förvaras enligt följande:
1. Den maxtemperatur som anges på produktens förpackning.
2. Färdiglagad mat som inte varmhålls, bakverk med grädde, böngroddar, skuren frukt och
grönt bör i normalfallet ha en produkttemperatur som inte överstiger +4°C dock högst +8°C.
3. Produkttemperaturen för fiskprodukter som exempelvis gravad lax ska inte överstiga +4°C.
4. Produkttemperaturen för rå fisk och färska fiskprodukter ska ligga nära temperaturen
för smältande is, dvs cirka +2°C.
5. Produkttemperaturen för rå köttfärs ska inte överstiga +4°C.

§

Frysta varor ska ha en produkttemperatur av -18 °C eller lägre i alla delar av varan. Kortvarig temperaturhöjning till –15°C kan godtas vid avfrostning (§ 5 LIVSFS 2006:12)

Upptining

§

Upptining av livsmedel ska göras på ett sådant sätt att risken för tillväxt av patogena
mikroorganismer eller toxinbildning i livsmedel minimeras. Vid upptining får livsmedlen inte utsättas för temperaturer som skulle kunna innebära en hälsorisk. Om smältvatten
från upptiningen kan innebära en hälsorisk måste det ledas bort på lämpligt sätt. Efter upptining ska livsmedel behandlas så att risken för tillväxt av patogena mikroorganismer eller
toxinbildning minimeras enligt förordning (EG) 852/2004, bil. II, kap. IX, punkt 7.

3. Hantering av livsmedel

Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Upptining av frysta varor ska ske under kontrollerade former, dvs i en temperatur under eller vid
dess förvaringstemperatur som färskvara.
Förhållandena måste vara sådana att eventuellt smältvatten eller dylikt inte kan förorena
andra livsmedel.
Värmebehandling

Tid och temperatur är av avgörande betydelse för mikroorganismers överlevnad. Vanligtvis ska
kärntemperatur uppgå till minst +70°C . I vissa fall till exempel för kokt fisk nöjer man sig med
lägre temperatur av sensoriska skäl.
Varmhållning

Färdiglagad mat som varmhålls ska förvaras på sådant sätt att livsmedlets temperatur inte understiger +60°C. Om livsmedelsanläggningen har hantering som kräver varmhållning krävs utrustning för detta, exempelvis vattenbad, värmeskåp, ugn eller annan metod som bevisligen fungerar.
Varmhållningsutrustning kan vara nödvändigt om mat levereras från köket till olika avdelningar
på till exempel ett sjukhus eller förskola. I samband med att varm mat utlevereras (catering) till
andra livsmedelsanläggningar eller till exempel till hemtjänsten krävs metoder för att varmhålla
maten tills den levererats till slutkonsumenten. Temperaturen får då inte understiga +60°C.
Maten bör inte varmhållas under längre tid än två timmar (kokt potatis en timme) för att
undvika förlust av näringsämnen och försämring av smak, utseende och konsistens.
Nedkylning

§

Livsmedel som ska förvaras eller serveras kylda ska så fort som möjligt efter upphettning, eller efter den slutliga beredningen om ingen värmebehandling sker, kylas ned till
en temperatur som inte medför att en hälsorisk uppstår enligt förordning (EG) nr 852/2004,
bil. II, kap. IX, punkt 6.

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Nedkylning av livsmedel till +8°C eller lägre bör ske så snart som möjligt efter beredningen och
på kortare tid än fyra timmar.
Traditionellt har separat nedkylningsskåp, spolringar eller kylmantlade grytor använts för
nedkylning av varm mat. Numera finns s k blast chillers som kyler ned livsmedlen med hjälp
av starka fläktar som gör att värmen och ångan snabbt försvinner. Att använda kylskåp för nedkylning är inte lämpligt om det inte rör sig om mycket små mängder eftersom varm mat höjer
temperaturen i kylskåpet och orsakar kondensbildning på övriga produkter i skåpet. Det kan
skada annan mat och ge upphov till mögel.
Enskilda portioner kan kylas i is/vattenbad om goda rutiner finns för att maten inte ska kontamineras och lämplig temperatur uppnås inom rimlig tid. Nedkylning får endast ske om det kan
ske på ett säkert sätt.
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Infrysning

§

Infrysning ska ske snabbt och med ändamålsenlig teknisk utrustning så att kemiska,
biologiska och mikrobiologiska förändringar begränsas (§ 3 LIVSFS 2006:12).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Vid infrysning av livsmedel i större omfattning ska separat nedfrysningsfrys med väsentligt lägre
temperatur än –18°C användas.
Infrysning av små mängder väl förpackade varor kan accepteras i en befintlig lagringsfrys
om infrysningsmängderna inte påverkar förvaringstemperaturen (–18°C) på de lagrade varorna.
Egeninfrysta livsmedel får dock sällan samma hållbarhet och kvalitet som industriellt infrysta
varor.
Återupphettning

Återupphetta maten till minst +70°C i hela maträtten.
Paketering/portionering av färdigmat

Utrymme där färdigmat portioneras och förpackas ska vara anpassat så att inte den färdiga maten
kontamineras. Färdigmaten ska förvaras i rätt temperatur i avvaktan på utleverans.
Behållare, förvaringslådor och annan utrustning

Behållare, förvaringslådor och liknande som används för att skydda livsmedel och/eller upprätthålla rätt temperatur ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att rengöring
och desinficering är möjlig. Används förvaringsanordningen för att upprätthålla rätt temperatur
måste temperaturen vara möjlig att kontrollera.
Allt material som kommer i direkt kontakt med livsmedel ska vara av sådan kvalitet att inga
ämnen kan vandra över till livsmedel. Engångsmaterial ska inte återanvändas.
Utleverans (catering) av livsmedel

Utleverans av livsmedel innebär att livsmedel levereras till andra livsmedelsanläggningar eller till
enskilda personer. Det kan också röra sig om mat till skolbarns utflykter, matlådor till äldre eller
förpackade råvaror som skickas vidare till en annan livsmedelsanläggning.
Vid utleverans måste livsmedel förvaras vid rätt temperatur och skyddas mot kontaminering.
Det ställer krav på att lämplig utrustning som exempelvis fordon, värmeskåp, kylboxar, värmeväskor och liknande ska finnas (se även under rubriken Lokaler, ”Rangering, utlämning, servering,
paketering och förvaring av färdigmat för utleverans”).
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Märkning, redlighet och presentation av livsmedel

§

Färdigförpackade livsmedel ska vara fullständigt märkta enligt § 16 LIVSFS 2004:27.
Dock finns undantag från krav på märkning på förpackningen:

För färdigförpackningar med färdiglagad mat eller smörgås med pålägg som är avsedd för
omedelbar förtäring och som saluhålls eller överlämnas till konsument på annat ställe än
i detaljhandeln och utan anslutning till den lokal där livsmedlet beretts, såsom vid konsumentens bostad eller i lunchrum eller liknande, får föreskrivna märkningsuppgifter på själva
förpackningen begränsas till uppgift om livsmedlets slag. I sådant fall ska den som är ansvarig för märkningen kunna lämna övriga märkningsuppgifter till konsument. (§ 12 LIVSFS
2004:27)

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
För matlådor som körs ut till enskilda med hemtjänst eller liknande, är § 12 LIVSFS 2004:27 til�lämplig, dvs märkningsuppgifterna kan begränsas till uppgift om livsmedlets slag, till exempel
kalops med potatis och rödbetor. Den som är ansvarig för märkningen ska i dessa fall kunna
lämna övriga märkningsuppgifter till konsumenten.
Detta undantag gäller endast om maten är avsedd för omedelbar förtäring. Om matlådor för
flera dagar lämnas samtidigt gäller inte undantaget, utan matlådan ska då vara fullständigt märkt i
enlighet med § 16 LIVSFS 2004:27. Ingredienserna ska räknas upp i ”fallande skala”. Det är inte til�låtet att ha ”alternativa” ingrediensförteckningar till exempel ”hallon eller blåbär”. För rätter med
potatismos respektive med potatis, krävs märkning med olika ingrediensförteckningar eftersom
innehållet är olika.

Kalla maträtter
Kall mat ska vara kall: +4°C, högst +8°C. Det innebär att kalla rätter ska förvaras i kyla. Kylkedjan
ska aldrig brytas.

Hantering av mjöl – bakning
Mjöldamm är både en livsmedelshygienisk risk och en risk för allergiker. Det fina dammet kan
tillsammans med fukt bilda grogrund för bakterietillväxt i köket.
Vid produktion av livsmedel för personer med livsmedelsallergi och/eller annan överkänslighet som till exempel glutenintolerans, ställs krav på lämpliga lokaler, utbildad personal och goda
rutiner för att förhindra kontamination med mjöldamm. Vid tillagning av mat till glutenintoleranta måste matlagningen antingen ske i en egen del av köket eller så måste det finnas rutiner som
garanterar att mjöldamm från glutenhaltigt mjöl ej får möjlighet att spridas till andra maträtter.
I många kök finns s k degrum för bakning. Detta är dock ingen garanti i sig då mjöldamm kan
spridas via till exempel redskap, händer och arbetskläder. Vid bakning i storkök kan blandningsmaskinen utrustas med plastskydd över kitteln. Det ger mindre damm från mjölet och tillsammans med ett separat degberedningsrum finns goda förutsättningar att förhindra att mjöl sprids
i övriga delar av köket.
Ett annat sätt att minimera risken för mjöldamm i lokalen är att stöpa deg och baka ut vid
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arbetsdagens slut för kalljäsning, och därefter rengöra lokalen noggrant inför nästa dag. Ett alternativ vid bakning och liknande är ”bake off”, färdiga degämnen som levereras djupfrysta.
Vetemjölsdamm kan även finnas vid redning av maträtter, kök som ej har särskild del för
specialkostmatlagning kan minska risken genom att reda med majsstärkelse och arrowrotmjöl
med flera glutenfria mjölsorter.

Hantering av ”specialkost”
Om man i ett kök hanterar livsmedel avsedda för personer med livsmedelsallergi, överkänslighet eller annan sjukdom, ställs stora krav på bland annat effektiv rengöring och separering då
korskontamination annars kan få mycket allvarliga konsekvenser. Små mängder av det man är
allergisk eller överkänslig mot på en kniv, skärbräda, stekspade eller stekhäll kan hamna i maten
och orsaka en reaktion. I många kök finns ofta en separat avdelning för beredning av mat till personer med allergi/överkänslighet mot vissa typer av livsmedel. Att hantera specialkost i en separat
avdelning är i sig ingen garanti då allergener eller andra oönskade substanser/ämnen kan spridas
från en typ av specialkost till en annan. Det finns också en risk för indirekt kontamination från
exempelvis händer, redskap, utrustning och arbetskläder. Livsmedelsföretaget måste i sin faroanalys därför beakta om beredning eller annan hantering av de specialkoster som är aktuella kan
ske i den egna verksamheten.
Viktiga faktorer att ta hänsyn till är:
1. Typ av allergi, överkänslighet, intolerans eller annan sjukdom.
2. Sannolikhet för att specialkost kan kontamineras av allergener eller andra oönskade
substanser/ämnen.
3. Konsekvens för den drabbade.
Analysen ger svar på om det finns en signifikant risk för korskontamination av allergener eller
andra oönskade substanser/ämnen till kost avsedd för personer med livsmedelsallergi/överkänslighet eller annan sjukdom.
Visar analysen att en signifikant risk för korskontamination finns på grund av lokalens nuvarande utformning eller verksamhetens rutiner kan några lämpliga åtgärder vara att:
1. Helt utesluta vissa råvaror och ingredienser som kan innehålla en viss allergen eller
annan oönskad substans/ämne (näringsmässiga konsekvenser vid uteslutande av vissa
råvaror och ingredienser behandlas inte i denna riktlinje). Idag är det till exempel vanligt
att nötter helt utesluts.
2. Se över lokalutformning, inredning, utrustning och rutiner för att kunna hantera specialkost helt separerat från övrig livsmedelshantering.
3. Göra en upphandling av portionsförpackad specialkost och utforma lämpliga rutiner för
hantering av denna i samband med eventuell uppvärmning och servering.

3. Hantering av livsmedel

Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg

4. Personal

35

Personlig hygien

§

Alla personer som arbetar på platser där livsmedel hanteras ska iaktta god personlig renlighet och bära lämpliga, rena och, när det är nödvändigt, skyddande kläder (förordning
(EG) nr 852/2004, bil. II, kap. VIII, punkt 1).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Med alla personer avses personer som arbetar med livsmedel, men också andra som arbetar på
platser där livsmedel hanteras. Det kan till exempel röra sig om hantverkare och städpersonal.
God personlig renlighet innebär:
›› Smycken (hit räknas även piercing) och armbandsklocka bärs inte om de kan utgöra en
hygienisk risk.
›› Nagellack används inte.
›› Händerna tvättas noggrant med flytande tvål och engångshanddukar används för hygienisk torkning då det behövs, framför allt efter toalettbesök, efter raster, vid produktbyte
eller mellan olika arbetsmoment.
›› Handskar används för att skydda livsmedlen om man har sår och/eller plåster på handen. Engångshandskar ska bytas lika ofta som man annars skulle tvätta händerna. Vid
varje handskbyte ska händerna tvättas. Användandet av handskar innebär dock inte
automatiskt god handhygien, utan handskarna måste bytas kontinuerligt och absolut
mellan olika arbetsmoment.
›› Man varken röker, snusar eller äter i samband med hantering av livsmedel.
Lämpliga och skyddande kläder syftar på livsmedlen och inte på personen som bär kläderna.
Kläderna ska alltså skydda livsmedlen och inte personen.
Skyddande kläder innebär:
›› kläder som täcker de privata kläderna och som endast används på arbetet
›› hårskydd som täcker håret
›› skor som enbart används på arbetet
Arbetskläderna ska vara av sådan beskaffenhet att de går att göra tillräckligt rena. De ska hanteras/förvaras så att de är rena då de ska användas.
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§

Personer som lider av eller är bärare av en sjukdom som kan överföras via livsmedel eller
som till exempel har infekterade sår, hudinfektioner, andra sår eller diarré får inte tillåtas
att hantera livsmedel eller vistas på en arbetsplats där livsmedel hanteras om det finns risk
för direkt eller indirekt kontaminering. Alla personer som har sådana åkommor och som är
anställda i livsmedelsföretag och som förmodas komma i kontakt med livsmedel ska omedelbart rapportera sjukdomen eller symtomen, och om möjligt deras orsaker, till livsmedelsföretagaren (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap. VIII, punkt 2).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
De personer som avses, och som arbetar med att hantera livsmedel, är inte enbart personer med
något formellt anställningsförhållande, utan alla som sysselsätts i livsmedelshanteringen. Det
kan till exempel röra sig om släktingar och andra som hjälper till eller om barn som deltar i s k
pedagogisk matlagning inom skola och barnomsorg. Krav på personlig hygien gäller alltså fler än
de som vanligen anses som ”livsmedelspersonal”. Ytterligare exempel på sådana som inkluderas är
allehanda besökare samt kontrollpersonal.
Personer med någon av angivna åkommor kan om så är lämpligt omplaceras på en arbetsplats
under tiden åkomman kvarstår för att undvika direkt kontaminering. Om personens närvaro på
en arbetsplats ändå innebär en risk för indirekt kontaminering, till exempel genom att smitta
andra personer på arbetsplatsen som arbetar med att hantera livsmedel, är omplacering inget
alternativ utan livsmedelsföretagaren måste då se till att personen inte är på arbetsplatsen.
Personer som uppvisar symtom på en smittsam sjukdom som kan spridas med livsmedel ska
inte arbeta med oförpackade livsmedel. Detta gäller oavsett smittämne och personens hälsostatus. Samma råd gäller för personer som är symtomfria men konstaterats vara smittförande med
smittämne som kan överföras med livsmedel. Vid misstanke om att man drabbats av smittsam
sjukdom bör läkare/sjuksköterska kontaktas innan arbete med oförpackade livsmedel utförs. Då
misstanke om smittsam sjukdom som kan överföras med livsmedel inte kan avfärdas bör den
drabbade inte arbeta med oförpackade livsmedel.
Lämpliga förfaranden vid olika åkommor kan vara:
›› Sårinfektioner: Personer med infekterade sår på händerna ska inte arbeta med oförpackade livsmedel. Alternativt ska såren vara täckta på sådant sätt (till exempel av plåster
och engångshandske) att livsmedel inte kan kontamineras. Detsamma gäller infekterade
sår på andra otäckta kroppsdelar som armar och ansikte.
›› Förkylningar, halsinfektioner o dyl: Arbete med oförpackade livsmedel bör inte äga
rum så länge symtom föreligger.
›› Diarréer: Personer med diarré ska inte arbeta med oförpackade livsmedel.
›› Salmonella, Shigella, EHEC: Arbete med oförpackade livsmedel ska inte äga rum förrän
smittfrihet föreligger, oavsett personens allmäntillstånd.
›› Campylobacter, Yersinia: Arbete med oförpackade livsmedel ska inte äga rum förrän
personen är symtomfri.
›› Tuberkulos: Personer som är smittförande bör inte arbeta med oförpackade livsmedel
oavsett allmäntillstånd.
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›› Norovirus, Rotavirus: Personer som drabbats av Norovirus eller Rotavirus ska avvakta i
två dagar efter att symtomen upphört innan arbete med oförpackade livsmedel återupptas.
›› Hepatit A och E: Arbete med oförpackade livsmedel får ske efter bedömning av behandlande läkare.
Livsmedelsföretagaren är ansvarig för att reglerna i förordning (EG) nr 852/2004 efterlevs och
därmed bland annat ansvarig för att de personer som arbetar eller vistas på arbetsplatser där livsmedel hanteras iakttar god personlig renlighet, bär lämpliga arbetskläder, samt inte har åkommor
som kan innebära en risk för direkt eller indirekt kontaminering av livsmedel.

Utbildning

§

Livsmedelsföretagare ska se till att
• den personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter
• de som ansvarar för utveckling och underhåll av det förfarande som avses i artikel 5.1, förordning (EG) nr 852/2004 eller för användning av relevanta riktlinjer har fått nödvändig
utbildning i tillämpningen av HACCP-principerna
• alla krav i nationell lagstiftning när det gäller utbildningsprogram för personer som
arbetar inom vissa livsmedelssektorer uppfylls (förordning (EG) nr 852/2004, bil. II, kap.
XII, punkterna 1, 2, 3).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
I dagsläget finns inte några nationella utbildningsprogram. Om livsmedelsföretagaren själv deltar
i verksamheten och hanterar livsmedel i likhet med annan personal gäller att också företagaren
har den utbildning som behövs för de uppgifter som denne utför.
Livsmedelsföretagaren och dennes personal kan inhämta kunskaper till exempel genom
branschriktlinjer, kurser, litteratur eller genom praktiska instruktioner och handledning.
Utbildningsplan

Livsmedelsföretagaren ska ha planerade åtgärder för utbildning av berörd personal, dvs rutiner för
detta ska finnas med i företagarens system för egenkontroll. Personalen ska ha tillräckliga kunskaper redan då verksamheten startar och sedan ges möjlighet att upprätthålla dessa kunskaper.
Livsmedelsföretagaren ska även se till att nyanställd personal har eller får tillräckliga kunskaper i
livsmedelshygien i samband med anställningen.
Personal som hanterar oförpackade livsmedel

Kunskapskraven ska stå i proportion till de faror och risker som finns i aktuell verksamhet. Personal som hanterar oförpackade livsmedel eller som på annat sätt deltar regelbundet i produktionen/hanteringen av oförpackade livsmedel ska ha genomgått utbildning i livsmedelshygien.
Utbildningen bör minst motsvara konceptet ”basutbildning i livsmedelshygien” (Bilaga 4).
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Personal med ansvar för att upprätta HACCP-planer

Särskilda krav på kunskaper i HACCP-principerna finns för personer som är ansvariga för att ta
fram HACCP-planer samt att verifiera och revidera dessa. De ska kunna verifiera och revidera
HACCP-planer, göra faroanalys samt ta fram rutiner för egenkontroll. Utbildningen ska minst
motsvara konceptet ”utbildning i HACCP-principerna” (Bilaga 5).
Den personal som utför ett visst moment i övervakningen i en kritisk styrpunkt ska ha tillräcklig utbildning och instruktion för uppgiften.
Övrig personal

Personal som inte hanterar oförpackade livsmedel men som till exempel ansvarar för transport av
livsmedel ska instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras
arbetsuppgifter.
Vidareutbildning

I samband med att personal till exempel erhåller nya arbetsuppgifter eller liknande kan ytterligare utbildning bli aktuell. När utbildningsbehovet inventeras bör hänsyn tas till den anställdes
erfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter.
Det är lämpligt att kontrollera behov av vidareutbildning i samband med årligt medarbetarsamtal eller liknande.
Repetitionsutbildning

Livsmedelspersonal ska regelbundet utbildas så att kunskaper och motivation fräschas upp.
Omfattningen och tidsintervall för repetitionskurser bör anpassas till den anställdes erfarenhet,
utbildning och arbetsuppgifter. Personal som hanterar oförpackade livsmedel eller som på annat
sätt deltar regelbundet i produktionen eller hanteringen av oförpackade livsmedel bör delta i
”repetitionskurs i basutbildning i livsmedelshygien”. Berörd personal bör genomgå repetitionsutbildning inom två år efter avslutad ”basutbildning i livsmedelshygien” eller motsvarande. Kurslängden bör anpassas efter deltagarnas förkunskaper och arbetsuppgifter. Kursen bör i normalfallet minst omfatta 4 timmar (Bilaga 6).
Även personal med ansvar för HACCP behöver regelbundet genomgå en repetitionskurs i
HACCP-principerna.
Utbildning och instruktion om specialkost

Livsmedelspersonal som hanterar specialkost till personer med allergi/överkänslighet eller annan
sjukdom ska få utbildning i rimlig proportion till det arbete de utför. Då det finns stora variationer mellan olika kök gällande de typer av allergi/överkänslighet eller annan sjukdom som är
aktuella och stora skillnader mellan olika personalkategoriers arbetsuppgifter, krävs flexibilitet
när det gäller utbildningarnas omfattning och längd. Berörd livsmedelspersonal bör därför få en
kortare utbildning som bör omfatta 2–4 timmar. Kursinnehållet måste hela tiden förändras då de
typer av specialkost som är aktuella i en verksamhet varierar (Bilaga 7).
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§

Livsmedelsföretagare på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa krav
uppfylls (artikel 17.1, förordning (EG) nr 178/2002).

◆ SKL:s tolkning av hur livsmedelsföretagaren kan agera för att nå målen i lagstiftningen:
Detta innebär att livsmedelsföretagare är skyldiga att aktivt medverka vid genomförandet av kraven i livsmedelslagstiftningen genom att kontrollera att dessa krav uppfylls. Detta generella krav
är nära knutet till andra krav som fastställs i särskild lagstiftning, dvs genomförandet av HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) när det gäller livsmedelshygien.

Grundförutsättningar
Som livsmedelsföretagare ska du veta att maten är säker och rätt märkt samt att kraven i lagstiftningen hela tiden är uppfyllda. Det är därför du som livsmedelsföretagare måste ha ett system
för egenkontroll. Detta är egentligen allt du gör för att maten ska vara säker alla dagar och för
att lagstiftningens krav ska vara uppfyllda i din verksamhet. För att din egenkontroll ska bli bra
måste du först och främst tänka på hur ni ska arbeta för att uppnå goda grundförutsättningar
(god hygienpraxis, GHP).

HACCP
När du vet att grundförutsättningarna är goda inom alla relevanta områden är det viktigt att gå
igenom vilka faror som kan finnas i verksamheten, hur de ska bekämpas, övervakas och vad som
ska göras om något ändå går fel. Det är detta som utgör ert HACCP-arbete.

Dokumentation
Beroende på livsmedelsföretagets struktur, storlek m m finns olika behov av skriftliga rutiner och
journalföring. De rutiner som presenteras längre fram i materialet kan vara ett stöd för livsmedelsföretagaren vare sig man har behov av att skriva ner rutinerna eller inte. Livsmedelsföretagaren
ska själv fundera och diskutera kring rutinerna och därefter besluta vilket förfarande man ska ha
för att nå målen i lagstiftningen. Om den juridiskt ansvarige också ansvarar för inköp, beredning
och servering eller, direkt eller via delegation, regelbundet har direktkontakt med ansvariga för
hanteringen av livsmedel, kan behovet av dokumentation vara betydligt mindre än i en stor måltidsorganisation där de juridiskt ansvariga aldrig har direktkontakt med livsmedelshanteringen
och där det krävs återrapporteringar i flera steg tillbaka till nämnd.
Att dokumentera, dvs skriva ner dina åtgärder kan dock fungera som en försäkring för din
verksamhet och en hjälp att senare kunna bevisa vad som hänt. Dokumentationen är därmed
viktig för att du som livsmedelsföretagare ska kunna kontrollera att rutiner följs. Den gör det
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också möjligt att följa tendenser under en längre tid och visa för andra, till exempel kontrollmyndigheten, att företaget gjort vad som krävs.
Alla dokument som berör systemet för egenkontroll ska vara tydligt märkta med dokumentnamn,
datum samt namn på ansvarig utgivare av dokumentet. Alla blanketter/checklistor ska fyllas i
enligt rutinerna i programmet. Blanketterna ska vara lätt tillgängliga för den offentliga livsmedelskontrollen.

Uppdatering
Uppdatering ska ske efter behov, till exempel vid förändringar i anläggningens verksamhet, dock
minst en gång per år.

Arkivering
All dokumentation som berör egenkontrollarbetet ska sparas i två år. Arkivering kan ske såväl
elektroniskt som i pappersform.
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Att tänka på när du tar fram ett system för egenkontroll
Det kan underlätta att ta fram ett system för egenkontroll om du följer nedanstående upplägg.
A. Administrativa uppgifter
B. Grundförutsättningar – God hygienpraxis (GHP)
C. Analys av faror och kritiska styrpunkter (HACCP)
Allmänt innehåll

Beskrivning

Krav

A. Administrativa uppgifter
Företagsinformation

Beskriv företaget, dess verksamhet, storlek och organisation,
vem som ansvarar för egenkontrollsystemet med mera. Vilka
myndighetsbeslut som finns och som berör företaget.

B. Grundförutsättningar – God hygienpraxis (GHP)
1. Rutin för dokumentstyrning

Beskriv hur kvalitetsdokumenten handhas inom företaget, hur
de utarbetas och ändras, vilka de är och var de finns samt vilka
som ansvarar för dem. Beskriv hur avvikelserapportering ska gå
till och hur avvikelser ska åtgärdas.

2. Rutin för utbildning i
livsmedelshygien

Beskriv företagets plan för introduktion och handledning av
nyanställda och utbildningsaktiviteter för personalen. För
journal över utbildningsaktiviteter som genomförts i livsmedelshygien, märkning, egenkontroll med mera samt vilka som
fått utbildning.

Bilaga II, Kap. XII i
förordning (EG) nr
852/2004

3. Rutin för personal
hygien

Beskriv vad som gäller inom företaget beträffande skydds- och
arbetsklädsel, smycken, personlig hygien och andra försiktighetsåtgärder som ska vidtas till exempel vid sjukdom för att
inte livsmedlen ska smittas.

Bilaga II, Kap. VIII i
förordning (EG) nr
852/2004

4. Rutin för utformning
och underhåll av lokaler,
inredning och utrustning

Beskriv program för underhållsservice och funktionskontroll,
hur lokaler och utrustning hålls i gott skick med mera. För
journal över vidtagna åtgärder.

Bilaga II, Kap. I-V i
förordning (EG) nr
852/2004

5. Rutin för rengöring
av lokaler, inredning och
utrustning

Beskriv hur all rengöring ska gå till inom anläggningens lokaler,
i fordon och av utrustning samt hur den kontrolleras.

Bilaga II, Kap. I-VI i
förordning (EG) nr
852/2004

6. Rutin för bekämpning
av skadedjur

Beskriv hur företaget skyddar sig mot skadedjur och skadeinsekter. Hur förekomst av skadedjur upptäcks samt hur fällor
placeras. Eventuella kontrakt med saneringsföretag som finns.

Bilaga II, Kap. VI och
IX i förordning (EG) nr
852/2004

7. Rutin för hantering av
avfall och returgods

Beskriv hur avfall samlas, förvaras och bortforslas.

Bilaga II, Kap. VI i
förordning (EG) nr
852/2004

8. Rutin för
förpackningsmaterial och
annat material i kontakt
med livsmedel

Beskriv kvalitetskriterier på förpackningsmaterial och
utrustning som kommer i kontakt med livsmedel samt hur de
kontrolleras.

Bilaga II, Kap. X i
förordning (EG) nr
852/2004
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Allmänt innehåll

Beskrivning

Krav

9. Rutin för presentation
och märkning

Beskriv hur olika produkter ska märkas korrekt på förpackningar, i medföljande handlingar och på matsedlar samt hur
detta säkerställs.

Artiklarna 8 och 16
i förordning (EG) nr
178/2002, LIVSFS
2004:27 m fl. se Bilaga
A i Märkningsföre
skrifterna – vägledning

10. Rutin för mottagningskontroll av varor
och emballage

Beskriv hur mottagningskontrollen ska gå till och vad som ska
göras om levererad vara avviker från beställningskrav.

Bilaga II, Kap. IX i
förordning (EG) nr
852/2004

11. Rutin för övervakning
av tid och temperaturprocesser

Beskriv hur korrekta temperaturer hålls och hur de kontrolleras
i utrymmen och vid temperaturkritiska produktionsmoment
samt hur de dokumenteras.
Läs mer: Hygien – vägledning s.26

Bilaga II, Kap. IX i
förordning (EG) nr
852/2004

12. Rutin för extern
spårbarhet och intern
spårbarhet

Beskriv hur produkter som lämnar företaget kan spåras tillbaka
till leverantörer. Detta innebär att man ska hålla ordning på
vem som är såväl företagets leverantör som mottagare ett steg
framåt respektive ett steg bakåt i livsmedelskedjan. Det kallas
extern spårbarhet.
Hur livsmedlet har rört sig inne i företaget (intern spårbarhet)
ställer inte lagstiftningen krav på. Trots att reglerna inte ställer krav på att kunna koppla använda råvaror till en specifik
tillverkningsomgång kan det vara bra att ha intern spårbarhet
i företaget.
Om företaget gör bedömningen att de hygieniska riskerna
med verksamheten är mycket små och att kostnaderna för att
återkalla hela försändelser är låga finns inte samma anledning
att införa rutiner för intern spårbarhet i företaget som när
riskerna är stora och kostnaderna höga.

Artikel 18 i förordning
(EG) nr 178/2002

13. Rutin för hantering
av reklamationer och
återkallande av produkter

Livsmedel får inte släppas ut på marknaden om de inte är
säkra. Om till exempel ett livsmedel som inte är säkert ingår
i en tillverkningsomgång ska man anta att alla livsmedel i
den omgången inte är säkra. Företaget ska då vidta åtgärder
mot hela omgången, såvida man inte kan bevisa att resten av
omgången är säker.
Beskriv hur företaget stoppar eller återkallar felaktiga varupartier. Beskriv även hur klagomål tas om hand, följs upp och
dokumenteras.

Artikel 19 i förordning
(EG) nr 178/2002

14. Rutin för vatten och
is

Beskriv hur företaget uppfyller kvalitetskrav på vatten så att
endast rent och tjänligt vatten används vid rengöring, kylning
och produktion. Avser även is. Kontrollplan för vatten.

Bilaga II, Kap. VII i
förordning (EG) nr
852/2004
SLVFS 2001:30

15. Rutin för utleverans

Beskriv hur utleverans ska gå till så att hygien och redlighetskrav uppfylls.

16. Rutin för separering
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Beskrivning

Krav

Andra rutiner

Läs mer: Kommissionens vägledning till 852/2004

Bland annat Artikel 10
och 11 i förordning
(EG) nr 852/2004,
Bilaga II, Kap XI i
förordning (EG) nr
852/2004

C. Analys av faror och kritiska styrpunkter (HACCP)
Produktbeskrivningar

Beskriv företagets produkter eller produktgrupper, hur tillverkning, förpackning, förvaring går till, vilken hållbarhet som
gäller för olika produkter och vem produkten är avsedd för.
Samla alla specifikationer på råvaror och förpackningsmaterial
eller ange var de finns.
Läs mer: Codex dokument om allmänna principer för livsmedelshygien inkl HACCP

Flödesscheman över
processer

Beskriv varje process steg för steg från råvaror till leverans.
Även vilka temperatur- och tidsförhållanden som ska gälla.
Flödesschema ska upprättas.

Faroanalys

Ange alla faror av biologisk, kemisk och fysikalisk natur som
kan kopplas till råvarorna, de olika processtegen och den färdiga produkten. Bedöm för varje fara risken att den kan inträffa
och hur allvarliga skador den kan förorsaka.
Resultatet blir en lista över säkerhetsfaror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till acceptabla nivåer. De flesta
faror som identifieras genom denna faroanalys hålls normalt
under kontroll genom rutinerna i GHP. De resterande kan
vara så allvarliga att de måste styras vid kritiska styrpunkter.
Det är väsentligt att specificera farorna till exempel vilka
mikroorganismer det är fråga om. Hämning eller avdödning av
olika organismer kan kräva helt olika åtgärder. Läs mer: Livsmedelsburna hälsofaror

Kritiska styrpunkter CCP

Ange vilka kritiska styrpunkter som identifierats.

Kritiska gränser

Ange vad som ska gälla vid varje kritisk styrpunkt, exempelvis
temperatur och tid.

Övervakningsrutiner

Ange hur en kritisk styrpunkt övervakas/kontrolleras och
dokumenteras.

Korrigerande åtgärder

Ange vad som ska göras både mot produkt och mot orsak om
avvikelse från satta kriterier upptäcks.

Rutin för verifiering/
internrevision

Ange hur HACCP-planen kontrolleras och att den fyller sitt
ändamål till exempel genom hållbarhetsundersökningar och
kalibrering av processövervakande mätdon.

Rutin för dokumentation
av alla kritiska moment

Ange var och av vem olika avvikelser ska noteras samt vem som
ansvarar för att åtgärder vidtas.

Artikel 5 i förordning
(EG) nr 852/2004
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A

Administrativa uppgifter

1. Namn
››
››
››
››
››
››
››

Företagets namn (enligt Bolagsverket), adress
Verksamhetens/anläggningens namn, adress
Fastighetsbeteckning, kommun
Ägare/innehavare/behörig firmatecknare/ansvarig för verksamheten (enligt Bolagsverket)
Telefon, fax, epost
Organisationsnummer
Ansvarig person (eventuellt delegationsansvarig) för egenkontrollsystemet

2. Produktion
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Antal årsarbetskrafter
För mottagningskök anges antalet kök
Beräknad daglig produktion/antal portioner vid normalproduktion
Beräknad daglig produktion/antal portioner vid maximal produktion
Utleverans av mat förekommer/förekommer inte (om ja: ange antalet portioner och till
vem de levereras)
Arbetstoppar under året
Arbetstid
Erhåller anläggningen vatten från kommunal anläggning eller från egen brunn?
Om barn i till exempel förskola eller boende i särskilda boenden regelbundet deltar i
matlagningen, bör det även anges hur många som kan delta samtidigt i matlagningen
och vem som ansvarar för övervakningen.

3. Exempel på organisationsplan
Nämnd, styrelse

Förvaltningschef, VD
Kvalitetssäkring
Produktutveckling

Drift

Lager

Produktion

Inköp

Packning, märkning

Transport

  

4. Myndighetsbeslut angående livsmedelsverksamhet
›› Godkännandebeslut/Registrering
›› Planritning

5. System för egenkontroll
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Grundförutsättningar: God hygienpraxis (GHP)

”God hygienpraxis” är grundläggande förhållanden och aktiviteter som är väsentliga för att upprätthålla en hygienisk miljö och få säkra livsmedel. Varje förhållande och aktivitet som ryms
under en grundförutsättning kallas här för rutin. Samtliga rutiner, även rutiner som säkerställer
redligheten (märkningen), dvs att konsumenten inte vilseleds, ska vara kända av den personal
som arbetar i processen oavsett om rutinen är skriftlig eller ej. Beroende på livsmedelsföretagets
struktur, storlek m m finns olika behov av skriftliga rutiner och journalföring. Se vidare kapitel
5, system för egenkontroll.
Det gäller att du som livsmedelsföretagare kan visa att du har kontroll på de för din verksamhet relevanta områden som finns medtagna under rubriken ”B. Grundförutsättningar”.

En rutin bör innehålla följande information:
Syfte

När en rutin upprättas måste det tydliggöras vad man vill uppnå med rutinen. Detta för att inte
missa viktiga förhållanden och aktiviteter som behöver införas för att uppnå fastställda mål.
Omfattning

Här beskrivs vad och vilka som är berörda av aktuell rutin.
Ansvar

Här specificeras vem eller vilka som ansvarar för en viss aktivitet såsom att rutinen införts och
efterlevs samt att åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och att uppföljning sker.
Övervakning

Här anges vilka kontroller som ingår, på vilket sätt och hur ofta de görs. Exempel är provtagning,
mätning, registrering, avläsning eller annan kontroll.
Övervakning av skadedjur, rengöring, underhåll och personlig hygien kan oftast ske genom en samlad genomgång av verksamheten så kallad hygienrond.
Åtgärdsgränser

De specifika krav vid vilka åtgärder ska ske. Det kan vara mätvärden som till exempel temperatur
eller avvikande resultat från hygienronder.
Korrigerande åtgärder

De åtgärder som vidtas om övervakningen visar brister i verksamheten, avvikande värden etc.
Exempel på korrigerande åtgärder kan vara utbildning av personal eller ändrade rutiner men det
kan också handla om ytterligare uppvärmning eller att livsmedel kasseras eller returneras.
I korrigerande åtgärder ingår även Uppföljning, utvärdering och tester (verifikation). Verifikationen fungerar som ett extra säkerhetssteg för att minimera risken att osäkra produkter når
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konsumenten samt att minimera antalet produkter som kräver åtgärder. Verifikationen kontrollerar till exempel att:
››
››
››
››
››
››
››
››
››

mätningar utförts enligt rutin,
uppmätta resultat stämmer,
åtgärder vidtagits vid överskridande av gränsvärden,
dokumentering skett enligt plan,
egna mätningar och provtagningar genomförts för att helt säkerställa att säkra livsmedel
uppnås genom tillämpning av rutinerna,
produkttemperatur vid förvaring av kyl-/frysvaror uppmätts,
rengöringskontroll med tryckplattor utförts,
kontroll av mätutrustning utförts,
hållbarhetskontroll genom mikrobiologisk analys utförts.

Dokumentation

Här anges vilka resultat av provtagning, mätning, registrering, avläsning eller annan kontroll som
ska dokumenteras och hur ofta. Här anges även hur verifieringen görs (till exempel på respektive
journalblad vars information kontrolleras, eller på ett separat journalblad) och hur ofta.
Här anges också var och hur länge dokumentationen ska sparas. Om all dokumentation avses
sparas på samma ställe och under lika lång tid kan detta anges i inledningen av kontrollprogrammet i stället för under varje rutin.
Tidigare fanns ett allmänt råd att två år var en lämplig tid. Men både längre och kortare tid
kan vara lämpligt. Några av de faktorer man måste ta hänsyn till är:
›› Företagets eget behov av att följa upp den egna verksamheten
›› Kontrollmyndigheternas behov

Mallar för dokument
På sidorna som följer visas hur de olika rutinerna kan beskrivas och dokumenteras. Till hjälp finns
färdiga blankettmallar att hämta på www.sklkommentus.se och www.skl.se.
Texterna under rubrikerna visar hur dokumentets innehåll kan utformas, givetvis anpassat
efter det enskilda kökets eller företagets förutsättningar och förhållanden.
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Syfte

Rutinen ska säkerställa att alla dokument i egenkontrollen hanteras, utarbetas och ändras på ett
korrekt sätt så att endast giltiga utgåvor används.
Omfattning

Instruktionen bör omfatta alla dokument i systemet för egenkontroll.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att relevanta rutiner finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas vid eventuella avvikelser och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur företaget säkerställer att dokumenten är relevanta, dvs hur ofta och av vilken anledning
programmet uppdateras, till exempel årligen eller oftare om förändringar i verksamheten sker.
Hur gällande dokument ska distribueras till alla berörda och hur man säkerställer att endast
gällande dokument används.
Åtgärdsgräns

Specifika krav på hur dokumenten ska vara märkta till exempel med dokumentnamn, datum, vem
som arbetat fram rutinen eller som ovan etc.
Korrigerande åtgärder

De åtgärder som vidtas vid konstaterade brister till exempel att felaktiga dokument används, samt
hur uppföljning sker.
Dokumentation

Lista över giltiga dokument. Här anges var dokumenten förvaras. Här anges även var och hur
länge tidigare utgåva sparas.
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2. Rutin för utbildning i livsmedelshygien
Syfte

Rutinen ska säkerställa att personalen har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien och HACCPprinciperna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla som hanterar livsmedel på företaget.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns för planering och utförande av handledning,
instruktion eller utbildning av personal och att de efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas vid
konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning:

Hur och hur ofta företaget säkerställer att berörd personal får erforderlig kunskap om egen
kontrollsystemet, samt får/upprätthåller erforderlig kunskap i livsmedelshygien och HACCPprinciperna
Åtgärdsgränser

Specifika krav på utbildning/fortbildning/vidareutbildning som är aktuella för berörd personalkategori inklusive nyanställd personal och vikarier.
Korrigerande åtgärder

Aktuella åtgärder vid konstaterade brister, samt hur uppföljning sker
Dokumentation

Diplom, intyg eller utbildningslista/journal innehållande: Namn på de personer som genomgått
utbildning/handledning/instruktion, ämne, datum för ”utbildnings”-insatsen och namn på utbildare. Här anges hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem. Här anges även var
och hur länge dokumentationen sparas.
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Syfte

Rutinen ska säkerställa att berörd personal hålls informerad och motiverad i hygienfrågor.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla berörda som arbetar i företaget och därmed även de som deltar i
s k pedagogisk matlagning samt andra personer som exempelvis besökande.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns för personalhygien och att de efterlevs, för att
ge introduktion till nyanställda och information till besökare och andra som berörs av företagets
hygienrutiner samt att åtgärder vidtas vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur företaget säkerställer att personalens hälsotillstånd är tillfredsställande. Gäller även efter
semesterresor.
Att regler för den personliga hygienen (handtvätt, engångshandskar, skydds- och arbetskläder,
smycken, privata föremål etc) efterlevs, till exempel i samband med hygienrond.
Åtgärdsgränser

De specifika krav som ställs på hälsotillståndet och den personliga hygienen hos fast och tillfällig
personal samt hos besökare som uppehåller sig i livsmedelslokalen. Gäller även den personal som
måste gå mellan ren och oren syssla såsom till exempel mellan blöjbyten och livsmedelshantering
samt personal som hanterar livsmedel utomhus vid s k ur och skur-dagis.
Korrigerande åtgärder

De åtgärder som ska vidtas vid konstaterade brister, samt hur uppföljning sker.
Dokumentation

Att instruktioner getts till berörd personal dokumenteras liksom företagets kontroll av att hygien
rutinerna följs. Även resultat som följer av provtagning etc ska dokumenteras. Här anges var och
hur länge dokumentationen sparas. Här anges även hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem.
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4. Rutin för utformning och underhåll av lokaler,
inredning och utrustning, även fordon
Syfte

Rutinen ska säkerställa att livsmedelslokalen, dess utformning, inredning och utrustning uppfyller gällande krav på god hygienisk standard. Den ska kunna påvisa fel och brister så att dessa inte
får negativ påverkan på livsmedlens hygieniska kvalitet.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla utrymmen i livsmedelslokalen med dess inredning och utrustning/redskap som ingår däri.
Ansvar

Här anges vem/vilka som ansvarar för att rutinen finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder
vidtas om brister konstateras och att dessa följs upp.
Övervakning

Företagets kontroll/underhållsservice – omfattning och frekvens, till exempel i samband med
hygienrond, av underhållsbehovet när det gäller ytskikt, ventilation, slangar, tätningslister, is-
maskin, diskmaskin, vattentappställen, termometrar, vågar, kylar, frysar etc.
Företagets funktionskontroll/kalibrering av utrustning (termometrar, vågar etc).
Åtgärdsgränser

Specifikationskrav på underhåll, mätinstruments noggrannhet.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister, samt hur uppföljning sker.
Dokumentation

Underlag/journal för noteringar om underhållsbehov, planering av underhållsåtgärder och
kvittenser på utförda åtgärder. Resultat från hygienrond dokumenteras. Här anges hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem. Här anges även var och hur länge dokumentationen sparas.
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5. Rutin för rengöring av lokaler, inredning och utrustning
Syfte

Rutinen ska säkerställa att produkter inte blir förorenade under produktionen och i tillämpliga
fall under distribution.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta hela verksamheten (inkl fordon och behållare som används vid transport av livsmedel). Ett rengöringsprogram ska finnas för hela verksamheten.
Ansvar

Här anges vem/vilka som ansvarar för att rutiner för rengöring – städ och disk – finns och efterlevs, rengöringsprogram upprättas och att behövliga åtgärder vidtas vid konstaterade brister och
att dessa följs upp.
Övervakning

Företagets strukturering av rengöringsarbetet (rengöringsprogram, städschema etc) inkl diskhantering.
Hur, var och när företaget kontrollerar rengöringens effektivitet (metod och frekvens).
Åtgärdsgränser

Specifika krav på renhet och disk- och sköljtemperaturer.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister, samt hur uppföljning sker.
Dokumentation

Rengöringsprogram (rengöringsområden, objekt, frekvens, metod, produkt och dosering).
Blankett/checklista för registrering av utförd rengöring.
Blankett/checklista för visuell kontroll av rengöring.
Blankett/checklista för temperaturkontroll av diskmaskin.
Blankett/protokoll för mikrobiell eller annan motsvarande kontroll av rengöring, samt vidtagna åtgärder vid påvisade avvikelser och resultaten av dessa.
Resultat från hygienrond dokumenteras. Hur ofta resultaten ska dokumenteras ska anges liksom var och hur länge dokumentationen ska sparas. Här anges även hur ofta kontrollen verifieras
och dokumenteras samt av vem.
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6. Rutin för bekämpning av skadedjur
Syfte

Rutinen ska säkerställa att skadedjur och skadeinsekter inte kan tränga in i lokalerna, förstöra
material, utrustning, varor och kontaminera produkterna.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla utrymmen i livsmedelslokalerna och den närmaste omgivningen
samt gälla för alla typer av skadedjur som till exempel fåglar, insekter, gnagare och tamdjur (husdjur etc).
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns för skadedjurskontrollen och efterlevs samt att
behövliga åtgärder vidtas vid otillfredsställande resultat och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur företaget förebygger och kontrollerar förekomst av skadedjur. Vilka kontroller som ingår och
hur ofta de görs (till exempel i samband med hygienrond). Om avtal finns med saneringsföretag
anges det här och vad det innebär (till exempel skadedjursplan).
Åtgärdsgränser

Specifika krav på frihet från olika skadedjur.
Korrigerande åtgärder

Hur företaget bekämpar skadedjur, till exempel att företaget utreder anledning till avvikelse och
sätter in åtgärder snarast, samt hur uppföljning sker för att kontrollera att vidtagna åtgärder fått
avsedd effekt.
Dokumentation

Protokoll från skadedjursinspektioner, eventuella korrigerande åtgärder och resultaten av dessa.
Resultaten från hygienrond dokumenteras. Här anges var och hur länge dokumentationen sparas.
Här anges även hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem.
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Syfte

Rutinen ska säkerställa att avfall och returgods omhändertas och förvaras under kontrollerade
förhållanden i avvaktan på bortforsling på ett sådant sätt att det inte drar till sig skadedjur, rengöring försvåras eller livsmedel förorenas.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta allt avfall och allt returgods som uppstår i verksamheten.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner för avfalls- och returgodshantering finns och efterlevs
samt att behövliga åtgärder vidtas vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur företaget säkerställer att allt avfall och returgods hanteras på ett korrekt sätt (korttidslagring, långtidslagring, bortforsling) så att kontamination mellan avfall och livsmedel/utrustning
förhindras, samt hur ofta kontroll av detta sker, till exempel i samband med hygienrond.
Åtgärdsgränser

Specifika krav på avfallshanteringen till exempel tömningsfrekvens.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister, samt hur uppföljning sker.
Dokumentation

Blankett/checklista med formulär för visuell kontroll och vidtagna åtgärder vid konstaterade
brister. Resultat av hygienrond dokumenteras. Här anges var och hur länge dokumentationen
sparas. Här anges även hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem.
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8. Rutin för förpackningsmaterial och annat material
i kontakt med livsmedel
Syfte

Rutinen ska säkerställa att material för förpackning av livsmedel eller annan utrustning har sådan
beskaffenhet att dess användning inte medför fara för att livsmedel tillförs främmande ämne
eller på annat sätt förorenas. Om förpackning sker i syrefri miljö avser bedömningen även den
kontroll som görs beträffande restsyrehalt.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla typer av förpackningsmaterial, kärl och redskap som kan komma
i direkt kontakt med livsmedel.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas
vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur företaget säkerställer att material och utrustning som kommer i kontakt med livsmedel uppfyller företagets specifikationskrav.
Åtgärdsgränser

Specifika kvalitetskriterier på material och utrustning som kommer i kontakt med livsmedel.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister, samt hur uppföljning sker.
Dokumentation

Certifikat/följesedel etc som styrker att materialet uppfyller ställda krav. Här anges var och hur
länge dokumentationen sparas. Här anges även hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras
samt av vem.
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Syfte

Rutinen ska säkerställa att verksamhetens produkter/maträtter i tillämpliga fall alltid är korrekt
märkta. Detta gäller även uppgifter i medföljande handling och på matsedel.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla produkter/maträtter som serveras hos eller levereras från före
taget.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas
vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur företaget säkerställer att matsedeln/märkningen överensstämmer med varubeteckningen så
att inte redligheten äventyras eller att konsumenter utsätts för en oacceptabel hälsorisk, samt hur
ofta kontroll av detta sker.
Åtgärdsgränser

Specifika krav på rätt märkning, till exempel folieformar märkta med rättens namn, dietmat
etc.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder som vidtas vid konstaterade brister, till exempel rätter där ingående ingredienser inte
kontrollerats, samt hur uppföljning/utvärdering/tester sker.
Dokumentation

Formulär (till exempel signeras matsedeln när ingående ingredienser kontrollerats) som visar
utförd kontroll och vidtagna åtgärder vid konstaterade avvikelser. Här anges var och hur länge
dokumentationen sparas. Här anges även hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt
av vem.
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10. Rutin för mottagningskontroll av varor och emballage
Syfte

Rutinen ska säkerställa att inkommande varor och emballage blir kontrollerade i enlighet med
överenskomna krav.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla varor som kan påverka kvaliteten på maträtterna.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner för mottagningskontrollen finns och efterlevs samt
att behövliga åtgärder vidtas vid avvikelse från specificerade krav och att dessa följs upp.
Övervakning

Vad mottagningskontrollen ska omfatta, till exempel leverantör, produktens namn, produktspecifikation, handelsdokument, emballagets skick: rent/smutsigt/trasigt/buckligt, synligt vakuumsläpp, varutemperatur, bäst före-dag, sista förbrukningsdag, samt när den ska utföras.
Åtgärdsgränser

Specifika krav på ankommande varor.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade avvikelser (till exempel leverantören kontaktas eller produkten avvisas), samt hur uppföljning/utvärdering/tester sker.
Dokumentation

Resultat från mottagningskontrollen samt vidtagna åtgärder vid påvisade avvikelser och resultaten av dessa. Här anges hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem. Här anges
även var och hur länge dokumentationen sparas.
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Syfte

Rutinen ska säkerställa att såväl kyl- och frysutrymmen som livsmedelshanteringen uppfyller
fastställda krav på korrekt tid och temperatur.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla kyl- och frysutrymmen samt tid- och temperaturberoende moment
hos företaget.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner för tid- och temperaturövervakning finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas när avvikelser konstateras och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur, när, var och med vad temperaturen avläses och registreras i såväl alla utrymmen som i alla
specifika process- eller beredningssteg. Rutin för temperaturmätning i diskmaskin kan ingå som
en del av rutin nr. 5 ”Rengöring av lokaler, inredning och utrustning”.
Hur registreringsutrustning för temperaturer övervakas och funktionstestas. Denna rutin kan
ingå som en del av rutin nr. 4 ”Utformning och underhåll av lokaler, inredning och utrustning”.
Åtgärdsgränser

Specifika krav på temperaturer i såväl alla kyl- och frysutrymmen som i alla specifika process-/
beredningssteg såsom upptining, värmebehandling, varmhållning, servering, nedkylning, åter
upphettning, infrysning, utleverans, distribution, samt mätnoggrannheten hos mätutrust
ningen.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder (till exempel processerna ses över och korrigeras vid behov) vid konstaterade brister,
samt hur uppföljning/utvärdering/tester sker.
Dokumentation

Blankett/checklista för registrering av tid och temperaturer samt vidtagna åtgärder vid konstaterade avvikelser och resultaten av dessa. Hur ofta resultaten ska dokumenteras ska anges liksom
var och hur länge dokumentationen ska sparas. Här anges även hur ofta kontrollerna ska verifieras
och dokumenteras samt av vem.
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12. Rutin för spårbarhet
Syfte

Rutinen ska säkerställa märkning och identifikation av inkommande varor och i förekommande
fall utlevererade produkter/maträtter till en annan livsmedelsföretagare för att underlätta spårbarhet.
Även den interna spårbarheten, dvs att man kan följa råvaror, ingredienser etc genom processen inom det egna företaget och därmed ha kontroll över vilka råvaror m m som ingår i en viss
tillverkningsomgång, bör säkerställas genom rutinen. Detta för att tillbakadraganden, återtag
och kvarhållanden inte blir lika omfattande som om företaget inte hade haft intern spårbarhet.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla inkommande varor och utgående produkter/maträtter.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas
vid konstaterade brister och att dess följs upp.
Övervakning

Hur företaget säkerställer märkning och identifikation av samtliga inkommande och i förekommande fall utlevererade produkter/maträtter, egentillverkade maträtter och egenförpackade
livsmedel.
Åtgärdsgränser

Specifika krav på spårbarhet (till exempel anges rättens namn, produktionsdatum, infrysnings
datum, produktfakta/huvudingredienser).
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister, till exempel stoppas och kasseras maträtter där produktionsdatum
inte kan verifieras, samt hur uppföljning sker.
Dokumentation

Blankett/formulär/journalföring med nödvändig information dokumenteras. Här anges var och
hur länge dokumentationen sparas. Här anges även hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem.
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återkallande av produkter
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Syfte

Rutinen ska säkerställa att personalen agerar rätt vid reklamationer och misstänkt matförgiftning
avseende mat som serverats/levererats vid restaurangen.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla klagomål på defekta produkter/maträtter som serverats vid restaurangen eller levererats därifrån.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutinen finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas
vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur och när agera om maträtter som kan medföra hälsorisk serverats vid restaurangen eller
levererats till en mottagande enhet eller om kundklagomål erhållits (till exempel alla klagomål
registreras och utreds snarast)
Åtgärdsgränser

Specifika krav på levererade maträtter.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister/kundklagomål/misstänkta matförgiftningar (till exempel kontaktas miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen – gäller särskilt vid misstanke om matförgiftning – misstänkta livsmedel stoppas, analyseras, kasseras, rengöringskontroll utförs och vid behov
saneras lokaler, inredning och utrustning.
Hur uppföljning/utvärdering/tester sker (till exempel tas klagomålen upp med personalen
omgående, program för egenkontrollen, HACCP-systemet och dokumentationen ses över, om
brister i rutiner finns revideras berörda delar och personalen informeras om ändringarna).
Dokumentation

Blankett för dokumentation av händelseförloppet och vidtagna åtgärder vid konstaterade
avvikelser samt resultaten (till exempel analyssvar) av dessa. Även rapport från miljö- och hälso
skyddskontoret sparas hos företaget. Här anges var och hur länge dokumentationen sparas.
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14. Rutin för vatten och is
Syfte

Rutinen ska säkerställa att vatten/is som används i livsmedelshanteringen uppfyller lagstiftningens kvalitetskrav och att produktionen tillförsäkras ett rent och tjänligt vatten.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta all hantering av vatten inklusive is från till exempel ismaskin från
ledningsnätet inom anläggningen (se även rutin 4 och 5).
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns och efterlevs, dvs att provtagning av vatten/
is och förfaranden kring användning av vatten/is genomförs enligt rutinen samt att behövliga
åtgärder vidtas vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur och när provtagning av vatten och is ska genomföras och vilka parametrar som ska kontrolleras (till exempel årlig mikrobiologisk kontroll av egentillverkad is). Beroende på om vattnet
kommer från en kommunal anläggning eller en enskild vattentäkt, är behovet av provtagning
olika.
Åtgärdsgränser

Specifika krav på vattnets/isens kvalitet (till exempel ansluten till kommunalt dricksvattennät).
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister (till exempel användningen av egentillverkad is stoppas omedelbart, anledningen till avvikelsen utreds och åtgärdas) och hur uppföljning sker (till exempel
genom ny mikrobiologisk analys).
Dokumentation

Protokoll över analysresultat samt vidtagna åtgärder vid konstaterade avvikelser och resultaten av
dessa. Här anges var och hur länge dokumentationen sparas. Här anges även hur ofta kontrollen
verifieras och dokumenteras samt av vem.
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Syfte

Rutinen ska säkerställa att den mat som lämnar företaget håller föreskriven temperatur vid överlämnandet och att distribution sker vid föreskriven temperatur samt med iakttagande av övriga
hygienkrav.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla varugrupper/maträtter som lämnar företaget.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas
vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur, när, var och med vad temperaturen avläses, samt vad i övrigt som ska kontrolleras (till exempel märkning, rent transportmaterial etc.)
Åtgärdsgränser

Specifika krav på temperaturer, transporter och fordon.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister, samt hur uppföljning sker.
Dokumentation

Blankett för registrering av temperatur och vidtagna åtgärder vid konstaterade avvikelser samt
resultaten av dessa. Här anges hur ofta kontrollen verifieras och dokumenteras samt av vem. Här
anges även var och hur länge dokumentationen sparas.
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16. Rutin för separering
Syfte

Rutinen ska säkerställa att korskontamination mellan råvaror, förpackningsmaterial, kemikalier
och slutprodukt förhindras. Rutinen ska även säkerställa att korskontamination av produkter
innehållande olika allergena ämnen förhindras.
Omfattning

Instruktionen ska omfatta alla produkter/varor som hanteras i verksamheten.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att rutiner finns och efterlevs samt att behövliga åtgärder vidtas
vid konstaterade brister och att dessa följs upp.
Övervakning

Hur och när, till exempel i samband med hygienrond, företaget säkerställer att separeringen är
sådan att ingen onödig risk för kontamination uppstår.
Åtgärdsgränser

Specifika krav på separering.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister, samt hur uppföljning/utvärdering/tester sker.
Dokumentation

Underlag som visar att övervakning och uppföljning sker av verksamheten med beaktande av
ordning och reda, produktordningsföljd etc. Resultaten från hygienrond dokumenteras. Här
anges var och hur länge dokumentationen sparas. Här anges även hur ofta kontrollen verifieras
och dokumenteras samt av vem.
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Analys av faror och kritiska styrpunkter (HACCP)

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) är det engelska men vedertagna namnet
på ett system som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för matsäkerheten. När
grundförutsättningarna inom alla relevanta områden är på plats är det viktigt att gå igenom vilka
faror som kan finnas i verksamheten.
Farorna kan vara biologiska (bakterier, mögel, virus eller parasiter), kemiska (till exempel
rester av rengöringsmedel), fysikaliska (glas, metallbitar etc) och allergena (till exempel nötter,
äggprotein).
HACCP bygger på följande sju principer:
1. Identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel
nivå. Upprätta produktbeskrivning, flödesschema över processer, faroanalys.
2. Identifiera kritiska styrpunkter – CCP.
3. Fastställ kritiska gränser vilka skiljer acceptabelt från icke acceptabelt i de kritiska styrpunkterna, i syfte att förebygga, eliminera eller reducera identifierade faror.
4. Upprätta och genomför effektiva förfaranden (övervakningsrutiner) för att övervaka de
kritiska styrpunkterna (till exempel mätning av tid och temperatur).
5. Fastställ vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas när övervakningen visar att en kritisk
styrpunkt inte är under kontroll.
6. Upprätta förfaranden (övervakning, tester och utvärderingar), vilka ska genomföras
regelbundet, för att verifiera att de åtgärder som avses i 1–5 fungerar effektivt (verifiering/internrevision).
7. Upprätta dokumentation och journaler avpassade för livsmedelsföretagets storlek och art
för att visa att de åtgärder som avses i 1–6 tillämpas effektivt.
Metoden, dvs de sju principerna, innebär alltså att man systematiskt går igenom hela processen,
analyserar och värderar de hälsofaror som finns med det enskilda livsmedlet, och styr processen
så att riskerna elimineras eller minimeras.
När det gäller tillagning av maträtter får det anses tillräckligt att utföra HACCP-arbetet på
processnivå i stället för produktnivå. Detta innebär att huvudsakligen två processer ska studeras:
varmmatsproduktion respektive kallmatsproduktion. Om dietmatsproduktionen är omfattande,
så som ofta är fallet i sjukhuskök, kan det vara nödvändigt att utföra separata studier för varmrespektive kallmatshanteringen för detta kök.

§

När en förändring sker i produkten, processen eller i något hanteringssteg ska livs
medelsföretagaren ompröva förfarandet och göra nödvändiga ändringar (artikel.5.2,
förordning (EG) nr 852/2004)
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Princip 1–2
Produktbeskrivning
1.	Produkter/maträtter

Här ges en allmän information om vad som produceras.
Råvaror
Här anges huvudsakliga råvarugrupper och de allmänna krav som företaget ställer på råvarukvalitet och leverantörer.
Processförhållanden
Här beskrivs de tillagningsmetoder som används. Se även processbeskrivning till flödesschema.
Egenskaper hos produkterna/maträtterna
Produkterna ska uppfylla gällande mikrobiologiska kriterier eller om sådana saknas rekommenderade riktvärden. Näringsinnehåll anges enligt gällande regelverk/rekommendationer. Om specialdestinerad mat produceras ska kraven för dessa uppfyllas. Här anges på vilket sätt företaget
kontrollerar att nämnda kriterier uppnås.
Hållbarhetstid
Här anges hållbarhetstid och förvaringstemperatur för aktuella maträtter/produkter.
Förpackning
Här görs en beskrivning av aktuell förpackningsmetod inkl förpackningsmaterial och förvaringskärl.
Lagring
Här görs en beskrivning av lagringsförhållandena.
Distribution
Här anges hur, när och på vilket sätt distributionen sker.
2. Produktens/maträttens förväntade beredning och servering

Här beskrivs hur konsumenten/mottagande enhet/kök på bästa sätt ska förfara innan rätten
konsumeras. Här beskrivs också formerna för servering i den egna enheten.
3. Målgrupper

Här anges vilka konsumentgrupper som maträtterna är avsedda för.
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Flödesschema – Varmkök
Nedan visas ett exempel på flödesschema för varmkök. Flödesschemat måste kompletteras med
en beskrivning liknande den på nästa sida.

1. Inköp råvaror

Menyspecifikation,
recept

2. Varumottagning

4. Förvaring av
torra varor

Livsmedelsrestriktioner

3. Frysförvaring

5. Avemballering av
ytteremballage

6. Upptining

7. Kylförvaring

8. Preparering

9. Värmebehandling

10. Portionering,
paketering

11. Nedkylning

12. Kylförvaring

13. Återupphettning

14. Varmhållning

15. Servering

16. Distribution
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Beskrivning av processen – Varmkök
Man kan också välja att helt ersätta ett flödesschema med en beskrivning. Nedan visas ett exempel
för varmkök:
Processteg

Beskrivning

1. Inköp råvaror

Här anges krav på leverantör, råvaruspecifikationer, inköpsrestriktioner etc.

2. Mottagning

Här anges hur lång tid av hållbarhetstiden som ska återstå för kylvarorna vid
varuankomst. Kylvarorna avemballeras vid ankomst. I övrigt se rutin för varumottagningskontroll.

3. Frysförvaring

Här anges lagringstemperatur, typ av temperaturmätare, varuplacering och eventuellt andra restriktioner. Frekvensen av mätning/ registrering och dokumentationen
av temperaturen anges också.

4. Förvaring av torrvaror

Här anges hur och var såväl oöppnade som öppnade förpackningar förvaras.

5. Avemballering

Här anges var och hur de olika ankommande varuslagen avemballeras.

6. Upptining

Här beskrivs när, hur, var och till vilken temperatur olika varuslag upptinas.

7. Kylförvaring

Här anges hur, var och vid vilken temperatur olika varuslag av kylvaror förvaras och
inom vilken tid kylvarorna ska förbrukas. I övrigt se rutin för övervakning av temperatur.

8. Preparering

Här anges vilka moment prepareringen omfattar för företagets del. En beskrivning av
hur korskontaminering mellan olika varugrupper ska förhindras anges också. Preparering ska i förekommande fall snarast efterföljas av tillagning.

9. Värmebehandling

Här anges vilka kärntemperaturer som ska uppnås vid tillagning av olika livsmedel.

10. Portionering/Paketering

Här anges portionsstorlekar, hur, när och inom vilken tidsrymd som portionering/
paketering utförs. Hur märkningen av den portionerade/förpackade maten utförs
och vad den ska omfatta anges också.

11. Nedkylning

Här anges när, hur, under vilken tid och till vilken temperatur som värmebehandlad
mat ska nedkylas.

12. Kylförvaring

Här anges hur, var, vid vilken temperatur och under hur lång tid som färdiglagad mat
kylförvaras. I övrigt se rutin för övervakning av temperatur.

13. Återupphettning

Här anges till vilken temperatur maten återupphettas. I övrigt se rutin för övervakning av temperatur.

14. Varmhållning

Här anges hur, vid vilken temperatur och under hur lång tid maten varmhålls. Likaså
redovisas vad som görs med den mat som inte serverats inom rekommenderad
varmhållningstid. I övrigt se rutin för övervakning av temperatur.

15. Servering

Här anges hur maten serveras och hur överbliven mat hanteras.

16. Distribution

Här anges hur, vid vilken temperatur, inom vilken tidsrymd och av vem transporten
av maten utförs. I övrigt se rutin för utleverans/distribution.
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Flödesschema – kallkök
Nedan visas ett exempel på flödesschema för kallkök. Flödesschemat måste kompletteras med en
beskrivning liknande den på nästa sida.

1. Inköp råvaror

Menyspecifikation,
recept

2. Varumottagning

4. Förvaring av
torra varor

Livsmedelsrestriktioner

3. Frysförvaring

5. Avemballering av
ytteremballage

6. Upptining

7. Kylförvaring

8. Sköljning,
rensning
9. Skivning, hackning

10. Blandning,
montering, upplägg

12. Kylförvaring

15. Servering

11. Portionering,
paketering

16. Distribution
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Beskrivning av processen – kallkök
Man kan också välja att helt ersätta ett flödesschema med en beskrivning. Nedan visas ett exempel
för kallkök:
Processteg

Beskrivning

1. Inköp råvaror

Här anges krav på leverantör, råvaruspecifikationer, inköpsrestriktioner etc.

2. Mottagning

Här anges hur lång tid av hållbarhetstiden som ska återstå för kylvarorna vid
varuankomst. Kylvarorna avemballeras vid ankomst.
I övrigt se rutin för varumottagningskontroll.

3. Frysförvaring

Här anges lagringstemperatur, typ av temperaturmätare, varuplacering och eventuellt andra restriktioner.

4. Förvaring av torrvaror

Här anges hur och var såväl oöppnade som öppnade förpackningar förvaras.

5. Avemballering

Här anges var och hur de olika ankommande varuslagen avemballeras.

6. Upptining

Här beskrivs när, hur, var och till vilken temperatur olika varuslag upptinas.

7. Kylförvaring

Här anges hur, var och vid vilken temperatur kylvarorna förvaras samt inom vilken
tid varorna ska förbrukas. I övrigt se rutin för övervakning av temperatur.

8. Sköljning, rensning

Här anges hur och var denna hantering utförs.

9. Skivning, hackning m m

Här anges vilka moment som utförs samt hur, när och var detta sker.

10. Blandning, montering,
upplägg

Här anges vilka moment som utförs samt hur, när och var detta sker. Likaså anges
hur och vid vilken temperatur de olika varugrupperna/rätterna förvaras.

11. Portionering/Paketering

Här anges portionsstorlekar, hur, när, inom vilken tidsrymd och var portionering/
paketering utförs. Hur märkningen av den portionerade/ förpackade maten utförs
och vad den ska omfatta anges också.

12. Kylförvaring

Här anges hur, var och vid vilken temperatur de färdiga rätterna/ varugrupperna
förvaras och inom vilken tid de ska konsumeras. I övrigt se rutin för övervakning
av temperatur.

13. Servering

Här anges hur maten serveras och hur överbliven mat hanteras.

14. Distribution

Här anges hur, vid vilken temperatur, inom vilken tidsrymd och av vem transporten av maten utförs. I övrigt se rutin för utleverans/distribution.
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Faroanalys
Om man inte har kontroll på farorna är det en uppenbar risk för människors hälsa.
Identifiering av faror

Identifiera alla faror (biologiska, fysikaliska, kemiska inklusive allergena faror) som kan kopplas
till råvarorna, till de olika processtegen och till den färdiga produkten/maträtten. Exempel på
faror förknippade med olika livsmedel ges i bilaga 8. I bilaga 9 finns en sammanställning av olika
faror och risker.
Bedömning av farorna

Resultatet blir en lista över faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till acceptabla
nivåer. Ange vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas.
De flesta faror som identifierats genom denna faroanalys hålls normalt under kontroll genom
att rutinerna i GHP tillämpas.
Identifiering av de kritiska styrpunkterna – CCP

I de fall farorna är så allvarliga att GHP inte är tillräckligt kan det vara nödvändigt att styra dessa
vid kritiska styrpunkter. För att avgöra om en fara kan anses vara en CCP eller inte kan det s k
”Beslutsträdet” vara till hjälp (Bilaga 10).
Med hjälp av blankettförlagorna i de elektroniska bilagorna till denna bok kan dokument
upprättas. Där anges för varje processteg faror, förebyggande åtgärder samt huruvida processteget
är en CCP eller inte.
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Princip 3–7
Samtliga identifierade kritiska styrpunkter (CCP) sammanställs till en HACCP-plan, förslagsvis
på en blankett enligt motstående sida, varefter uppgifterna enligt principerna 3–7 förs in.

• Princip 3
Fastställ kritiska gränser för varje CCP

Kritisk gräns är ett kriterium som skiljer acceptabelt från oacceptabelt. Här anges vad som ska
gälla vid varje kritisk styrpunkt, exempelvis temperatur och tid. Om en kritisk gräns överskrids
eller underskrids finns inte längre kontroll i aktuell CCP.

• Princip 4
Upprätta övervakningsrutiner

Här är det fråga om planmässiga mätningar eller observationer. De ska helst vara kontinuerliga
och ”online”. Av övervakningsrutinerna ska framgå vad som ska göras, när det ska göras och vem
som ska göra det.

• Princip 5
Fastställ korrigerande åtgärder

Här anges vilken åtgärd som ska vidtas när övervakningen av en CCP visar att till exempel en
avvikelse från kritisk gräns föreligger. Även vem som ska vidta åtgärden ska anges.

• Princip 6
Upprätta rutiner för verifiering/internrevision

Här anges de tillvägagångssätt, tester och andra utvärderingar – som tillägg till övervakningsrutinerna – som görs för att bedöma hela systemet för egenkontroll. Förutom vad som ska göras anges
även här när och av vem som verifieringen/internrevisionen ska göras.
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• Princip 7
Upprätta rutiner för dokumentation

Här anges hur, var och vem som dokumenterar övervakningen av kritiska styrpunkter, olika
avvikelser och korrigerande åtgärder.
Nedan visas ett exempel på hur en HACCP-plan kan sammanställas. Dokumentet är upprättat
med hjälp av de elektroniska förlagor som ingår i köpet av denna handbok.

HACCP-plan för varmkök
Datum

2009-02-15
Företagets namn

Framtaget av

Gäller längst t o m

Lottas Skolkök

Laszlo B

2010-06-30

CCP nr

Processteg

Fara princip 1–2

Kritisk gräns princip 3 Övervakningsrutiner princip 4
Vad

1

2

Varumottagning

Tillagning –
värmebehandling

Förekomst av
sjukdomsframkallande
mikroorganismer
(1) (2)

Överlevnad av
sjukdomsframkallande (1)
och/eller
sporbildande
mikroorganismer.(2)

När

Enl. specificerade Kontroll av
Varje leverans
krav i produkthandelsbeskrivningen.
dokument,
varutemp.,BFD/S
FD, emballage

+70ºC eller mer
+63ºC eller mer
för rostbiff, fisk
etc.

Temperaturmätning

Varje tillagningstillfälle

Vem

Mottagningspersonal

Korrigerande åtgärd
princip 5

Verifiering princip 6

Dokumentation
princip 7

Leveransen
avvisas.

Granskning av
journaler för
mottagningskontroll.

Mottagningsjournal

Mottagningspersonal,
Kökschef

Kökspersonal

Fortsätt
värmebehandling
tills rätt
temperatur har
uppnåtts.'
Kökschef

1 gång/månad

Mottagningspersonal

Verksamhetsansvarig
Granskning av
journaler.
1 gång/månad
Verksamhetsansvarig

Journal för
mätning av
tillagningstemperaturen.
Kökspersoal

0
0
Kommentarer

(1) EHEC, Campylobacter, Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, Calicivirus, Mögelsvampar, Parasiter
(2) Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum

Egenkontroll av livsmedelshantering. C. HACCP
Instruktion för användning av denna journal finns i rutin som upprättats med stöd av handboken ”Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg”.
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Rutin för verifiering/internrevision (kompletteringar till PRINCIP 6)
Syfte

Rutinen ska säkerställa att:
›› verksamhetens rutiner/instruktioner följs
›› egenkontrollprogrammet är relevant
›› säkra livsmedel blir resultatet
Omfattning

Denna instruktion omfattar alla moment som har anknytning till egenkontrollprogrammet.
Ansvar

Här anges vem som ansvarar för att verifiering/internrevision utförs enligt plan, att åtgärder
vidtas vid påvisade brister eller avvikelser, att uppföljning sker för att stämma av att vidtagna
åtgärder givit önskat resultat samt att egenkontrollprogrammet förändras när så behövs.
Övervakning

Hur företaget kontrollerar:
›› att övervakningsrutinerna i programmet utförs enligt plan och att avvikelser har följts
av relevanta korrigerande åtgärder (till exempel verifiering av journalbladen)
›› att specifikationer och andra överenskommelser med leverantör följs
›› att mikrobiologiska, kemiska eller fysikaliska analyser utförs enligt plan samt på förekommen anledning vid klagomål/matförgiftningar
›› inkomna klagomål och misstänkta matförgiftningar
›› genomgång av alla moment i egenkontrollprogrammet till exempel med hjälp av ”checklistan för datorbaserade inspektioner – detaljhandeln” eller annan för ändamålet anpassad checklista
Här ska också anges hur ofta kontrollerna ska genomföras och av vem.
OBS! Man kan inte verifiera eller göra revision av sitt eget arbete. Detta innebär att det inte kan
vara samma person som utför revision och som exempelvis dokumenterar gjorda mätvärden.
Åtgärdsgränser

Frihet från fel eller svagheter i systemet för egenkontroll.
Korrigerande åtgärder

Hur företaget agerar till exempel förändrar i rutiner för att få en förbättring till stånd samt hur
uppföljning sker.
Dokumentation

Här anges hur och var utförda verifieringsinsatser dokumenteras liksom de åtgärder som vidtagits
till följd av konstaterade brister.
›› journalbladen
›› checklista för internrevision
›› internrevisionsrapport
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Rutin för dokumentation (kompletteringar till PRINCIP 7)
Syfte

Rutinen ska säkerställa att all relevant information dokumenteras på ett tillförlitligt sätt.
Omfattning

Denna instruktion omfattar alla moment som har anknytning till egenkontrollprogrammet.
Ansvar

Här anges vem som har ansvar för att dokumentering sker enligt dessa rutiner.
Övervakning

På vilket sätt företaget dokumenterar sina mät- och observationsdata, korrigerande åtgärder och
resultat av dessa. Samt hur företaget dokumenterar:
››
››
››
››
››
››
››

omfattningen av grundförutsättningarna
omfattningen av HACCP-planen
alla bakgrundsdata till exempel produktbeskrivning, flödesschema, processbeskrivning
faroanalys
alla CCP med kritiska gränser, övervakningsrutiner och korrigerande åtgärder
verifieringsmoment
internrevision och ändringar i programmet

Åtgärdsgränser

Specifikationskrav på omfattningen av systemet för egenkontroll.
Korrigerande åtgärder

Åtgärder vid konstaterade brister.
Dokumentation

Alla dokument ska vara daterade och signerade och ska förvaras hos kvalitetsansvarig. Mät- och
observationsdata, korrigerande åtgärder och resultaten av dessa ska förvaras hos kvalitetsansvarig
i minst två år.
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Sous-vide
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Konventionell matlagning

Capkold

Beredning, preparering av råvaror

Vacuum-paketering

Tillagning

Paketering

Nedkylning till +8°C på 4 timmar

Nedkylning till +3°C på 2 timmar

Lagring max +3°C

Lagring max +2°C

Lagring max +8°C

Distribution max +3°C

Distribution max +2°C

Distribution max +8°C

Lagring max +3°C

Lagring max +2°C

Lagring max +8°C

Återupphettning till lägst +70°C

Varmhållning, lägst +60°C

Varmhållning, lägst +63°C

Servering inom 15 min

Servering

Servering inom 2 tim

Särskilda storkökstekniker
Cook chill
Cook chill är ett system för matlagning i storkök, som korrekt använt ger maten en viss hållbarhet. Denna hållbarhet nyttjas för transport av färdiga maträtter från produktionsenheter till
matgästen.
Cook chill innebär att mat tillagas på traditionellt sätt och sedan snabbt kyls ned till mellan
noll och +3°C. Nedkylningen ska vara övervakad med kärntermometer. Maten förvaras härefter i
en temperatur mellan 0°C och +3°C till dess den ska serveras eller återupphettas. Låg temperatur
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är väsentlig för matens hållbarhet varför den obrutna kylkedjan är viktig.
Mat som produceras med metoden måste packas i rum med kontrollerad kyla, där regelbunden
kontroll av matens temperatur görs. Enligt riktlinjer för metoden (UK Department of Health,
”Chilled and frozen – guidelines on Cook-Chill and Cook-Freeze Catering Systems”) bör rummets temperatur ej överstiga +10 grader. Om matens temperatur, annat än under en mycket kort
period, överstiger +5°C men inte +10°C måste maten ätas så snart som möjligt dock senast inom
12 timmar. Om matens temperatur överstiger +10°C ska maten kasseras.
Att beakta:
›› Nedkylning av maten ska påbörjas snarast dock senast inom 30 minuter efter avslutad
värmebehandling. Därefter flyttas maten till kyl med för ändamålet avsedd kapacitet
(blast-chiller)
›› Inom en period på ytterligare 90 minuter ska maten ha nedkylts till max +3°C. Undantag för vissa hela köttstycken där längre tid i vissa fall kan accepteras. Nedkylning ska
då påbörjas direkt efter avslutad värmebehandling. Livsmedelsföretaget ansvarar för att
respektive produkt är säker.
›› Maten har fem dagars hållbarhet inklusive tillagnings- och konsumtionsdag
›› Om maten ska konsumeras varm måste den återupphettas till +70°C och hålla denna
temperatur i minst två minuter. Serveringen ska påbörjas inom 15 minuter efter upphettningen. Temperaturen på maten får aldrig understiga +63°C vid serveringstillfället.
Undantag för vissa rätter, till exempel fisk som får ha lägre temperatur av sensoriska
skäl. Livsmedelsföretaget ansvarar för att respektive produkt är säker.
›› Mat som inte konsumerats får inte gå tillbaka till kylförvaring eller hettas upp igen. Den
ska kasseras.
›› Cook-chill metodens säkerhet bygger på att stipulerade gränser följs. Riktlinjerna ger
ingen vägledning i de fall där man till exempel gör förändringar i hanteringssystemet för
att förlänga hållbarhetstiderna. Då tekniken kombineras med förpackning i modifierad
atmosfär, MAP, med avsikt att till exempel förlänga hållbarheten vid en förhöjd temperatur måste varje livsmedelsföretagare presentera en ytterst noggrann dokumentation
som bekräftar att metoden fungerar säkert.

Sous vide
Används av tillverkare av beredda köttråvaror. Färdig skinkstek som är lågtemperaturstekt i lufttom påse är exempel på rätter. Metoden ger saftiga produkter, men kräver noggrann övervakning
och system för kontroll. Metoden används ej i storkök i Sverige utan är primärt ett sätt för industrin att förädla råvaror. Sous vide producerade köttvaror säljs i stor utsträckning till storkök där
de vidareförädlas till maträtter.

CapKold
Avancerad form av cook chill där särskild utrustning används. Maten tillagas och varmfylls i speciella plastpåsar som sedan kylförvaras. Vid tillagning värms maten i påsarna. Systemet används
i ringa omfattning i Sverige och lämpar sig främst för maträtter såsom grytor, sås och annat utan
stekyta.
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För att åskådliggöra hur en nämnd och förvaltning kan organisera livsmedelsföretaget ges här ett
exempel. I detta exempel har vi utgått från en kommunal nämnd och förvaltning. Detta är ett av
många sätt att utforma kostorganisationen. Syftet med exemplet är att visa på de ansvarsuppgifter
som måste utföras utifrån lagstiftningens intentioner. Varje offentligt livsmedelsföretag måste
naturligtvis utforma sin organisation utifrån sina förutsättningar, omfattning, storlek och art.
Organisation

En kommunal nämnd ansvarar för skola och förskola. Varje skola/förskola har ett kök (livsmedelsanläggning). Nämnden ansvarar i detta fall för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i
de livsmedelsanläggningar som nämnden och dess förvaltning driver.
I detta exempel har nämnden delegerat beslutanderätten inom vissa områden. Inom förvalt
ningen har en klar ansvarsfördelning mellan förvaltningschef, kostchef och personer med arbetsledande funktioner i köken upprättats. De personer som innehar berörda befattningar har erhållit
befattningsbeskrivningar där deras arbetsuppgifter klargörs. De tjänstemän som erhåller ansvar
och uppgifter ska ha rätt kompetens samt tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att
kunna vidta erforderliga arbetsledningsåtgärder. Nämnden får också löpande information som
möjliggör uppföljning av verksamheten.

Politisk nämnd

Förvaltningschef,
rektor

Kostchef

Arbetsledare
kök 1

Arbetsledare
kök 2

Arbetsledare
kök 3

Arbetsledare
kök 4
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Delegation

Den politiska nämnden har fattat beslut om att delegera befogenhet att besluta i vissa ärenden
till förvaltningschef. Befogenhet att besluta i följande ärenden har meddelats:
Ärendetyp

Delegat

Kommentar/villkor

Ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning

Förvaltningschef

8 § Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien

Anmäla registrering av livsmedelsanläggning

Förvaltningschef

11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien

Ta emot delgivning för xxx-nämnden

Förvaltningschef

Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som
berör frågor om godkännande av livsmedelsanläggning

Förvaltningschef

31 §-32 § livsmedelslagen

Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som
berör frågor om registrering av livsmedelsanläggning

Förvaltningschef

31 §-32 § livsmedelslagen

Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som
berör kontrollavgifter enligt förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Förvaltningschef

31 §-32 § livsmedelslagen

Beslut att överklaga beslut enligt livsmedelslagen som
Förvaltningschef
berör frågor om sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 882/2004 och/eller 22-23 §§ livsmedelslagen

31 §-32 § livsmedelslagen

Förvaltningschefen

Förvaltningschefen är den person som har det högsta ansvaret av alla tjänstemän och har till uppgift att tillse att förvaltningen integrerar livsmedelslagstiftningens krav och att verksamhetens
hygienrutiner integreras i verksamhetsplanering, bud getarbete, upphandling samt personalrekrytering och övriga personalfrågor. I detta ingår bland annat att tillse att en tydlig ansvarsfördelning finns i organisationen.
Ansvarsuppgifter som speciellt måste tydliggöras i en organisation är ansvaret för att system
för egenkontroll och skriftliga rutiner upprättas samt vem som ansvarar för att upprätta utbildningsplaner och genomföra internrevisioner. I detta exempel ansvarar förvaltningschefen även
för att fastställa upprättad utbildningsplan.
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Förvaltningschef eller motsvarande ansvarsområde
I artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs att ”varje
livsmedelsföretagare ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel uppfyller de krav i
livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa
krav uppfylls. Detta ska ske genom en kontinuerlig planering, styrning, kontroll och uppföljning.
Förvaltningschefen är arbetsgivarens representant inom sitt ansvarsområde”.
Förvaltningschefen har därmed ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter:
›› Ansvara för personalorganisationen.
›› Kartlägga ekonomiska och personella behov i budgetprocess utifrån lagstiftningens
krav.
›› Tillse att personal rekryteras med rätt kompetens eller utbildas.
›› Integrera livsmedelslagstiftningens krav i verksamhetsplaneringen, budgetarbetet och
upphandling samt i övrigt tillse att livsmedelssäkerhet integreras i den dagliga verksamheten.
›› Stimulera god hygienpraxis bland medarbetarna genom att regelbundet föra en dialog.
›› Tillse att system för egenkontroll upprättas.
›› Fastställa och följa upp upprättad utbildningsplan.
›› Tillse att internrevision genomförs enligt fastställd rutin i systemet för egenkontroll vid
samtliga livsmedelsanläggningar och i samband med dessa klarlägga om gällande hygienrutiner följs och om de är ändamålsenliga.
›› Tillse att utredningar genomförs vid matförgiftning eller andra tillbud enligt fastställd
rutin i systemet för egenkontroll samt vidta åtgärder för att förhindra att skadan upprepas samt att omgående rapportera till kontrollmyndigheten.
›› Tidsplanera åtgärder som efter riskbedömning inte behöver vidtas omedelbart i skriftliga handlingsplaner.
›› Tillse att handlingsplaner följs upp enligt fastställd rutin i systemet för egenkontroll.
›› Tillse att livsmedelshygienaspekter blir beaktade vid planering av ny-, om- och tillbyggnad av livsmedelsanläggningar och övriga lokaler när så är nödvändigt.
›› Återföra uppgifter som inte kan utföras på grund av bristande befogenhet, kompetens
eller resurser till ansvarig nämnd.
›› Vara behjälplig och föra dialog med kontrollmyndigheten.

Bilagor

Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg

82

Kostchef eller motsvarande ansvarsområde
Kostchefen är den som rent praktiskt ansvarar för att integrera livsmedelslagstiftningens krav
och verksamhetens egna hygienrutiner i förvaltningens budgetarbete, upphandling samt personalrekrytering och övriga personalfrågor. Kostchefen har huvudansvaret för skriftliga rutiner för
god hygienpraxis och att journalblad i systemet för egenkontroll upprättas. Vid behov kan kostchefen ändra rutiner i systemet för egenkontroll efter samråd med övrig personal.
I artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs ”att varje
livsmedelsföretagare ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel uppfyller de krav i
livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa
krav uppfylls. Detta ska ske genom en kontinuerlig planering, styrning, kontroll och uppföljning.
Kostchefen är arbetsgivarens representant inom sitt ansvarsområde.
Kostchefen har därmed ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter:
›› Integrera livsmedelslagstiftningens krav i verksamhetsplaneringen och budgetarbetet
samt i övrigt tillse att livsmedelssäkerhet integreras i den dagliga verksamheten.
›› Stimulera god hygienpraxis bland medarbetarna genom att regelbundet föra en dialog.
›› Tillse att skriftliga rutiner för god hygienpraxis och journalblad upprättas i systemet för
egenkontroll.
›› Ansvara för att dokument som utarbetas i systemet för egenkontroll hanteras och ändras
på ett korrekt sätt så att endast giltiga utgåvor används.
›› Vid behov ändra rutiner i systemet för egenkontroll.
›› Upprätta, genomföra och upprätthålla faroanalys och HACCP-plan.
›› Ansvara för att upprätta en utbildningsplan som ger medarbetare fortlöpande instruktioner och utbildning.
›› I samband med medarbetarsamtal minst en gång per år, fatta beslut om hälsoundersökning ska genomföras.
›› I samband med medarbetarsamtal minst en gång per år tillse att hygienenkät och hälsoenkät besvaras av anställd.
›› Genomföra internrevision enligt fastställd rutin i system för egenkontroll.
›› Utreda matförgiftningar eller andra tillbud. Vidta åtgärder för att förhindra att skadan
upprepas samt att omgående rapportera till kontrollmyndigheten enligt fastställd rutin.
›› Vägleda personal som saknar befogenhet, kompetens eller resurser i samband med uppkomna avvikelser eller problem.
›› Upprätta handlingsplaner för uppkomna avvikelser eller problem.
›› Tillse att livsmedelshygienaspekter blir beaktade vid planering av ny-, om- och tillbyggnad av livsmedelsanläggningar och övriga lokaler när så är nödvändigt.
›› Återföra uppgifter som inte kan utföras på grund av bristande befogenhet eller kompetensresurser till förvaltningschef.
›› Vara behjälplig och föra en dialog med kontrollmyndigheten.
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Arbetsledare i kök eller motsvarande ansvarsområde
Arbetsledare i kök är den som på plats ansvarar för att de rutiner som finns i anläggningens system
för egenkontroll följs. Denne ska också rapportera viktiga avvikelser, problem, matförgiftning
och andra tillbud till kostchef. Andra arbetsuppgifter är att biträda i samband med förvaltningens
egen internrevision och vara kontrollmyndigheterna behjälplig.
I artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs ”att varje
livsmedelsföretagare ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel uppfyller de krav i
livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa
krav uppfylls”. Arbetsledare är arbetsgivarens representant inom sitt ansvarsområde.
Arbetsledare har därmed ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter:
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Följa de rutiner som finns i anläggningens system för egenkontroll.
Rapportera avvikelser eller problem till kostchef.
Biträda i samband med förvaltningens egen internrevision.
Ansvara för att matförgiftning eller andra tillbud inom avdelningen rapporteras till
kostchef.
Åtgärda avvikelser i enlighet med rutin.
Rapportera behov av ändring av rutiner i systemet för egenkontroll.
Journalföra kontroller enligt den frekvens som framgår av rutiner.
Stimulera god hygienpraxis bland medarbetarna genom att regelbundet föra en dialog.
I samband med medarbetarsamtal minst en gång per år, fatta beslut om hälsoundersökning ska genomföras.
Återföra uppgifter som inte kan utföras på grund av bristande befogenhet eller kompetens till kostchef.
Vara behjälplig och föra en dialog med kontrollmyndigheten.
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Bilaga 4. Basutbildning i livsmedelshygien,
förslag till kursplan

Målgrupp

Basutbildning i livsmedelshygien för personer som arbetar med oförpackade livsmedel.
Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter genomgången kurs ska deltagarna:
›› ha allmän kännedom om mikroorganismer samt om de vanligaste patogena mikroorganismernas förekomst och egenskaper,
›› ha kännedom om hur man förebygger/undviker matförgiftningar,
›› ha kännedom om de vanligaste/allvarligaste farorna av kemisk, fysisk och allergisk
natur,
›› förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten (ordning och reda, lämplig utformning av lokaler, varuhantering etc.),
›› förstå betydelsen av att ha rutiner för att undvika att hanteringen ger skadliga eller
otjänliga livsmedel och ha kännedom om gällande lagstiftning.

Förslag till kursplan
Dag 1

›› Matförgiftningar – statistik, orsaker, konsekvenser och produktansvar.
›› Smittämnen/biologiska faror – bakterier, virus, svampar, parasiter.
›› Smittkällor – personal, lokaler, inredning, utrustning, process, råvaror, skadedjur, luften,
korskontaminering.
›› Övervaknings-/styrpunkter (rengöringskontroll med till exempel tryckplattor, temperaturmätning etc.).
›› Kemiska faror (främmande ämnen).
›› Fysiska/fysikaliska faror (främmande föremål).
›› Allergener – korskontaminering etc.
›› Identifiering av faror vid rundvandring i ett för deltagarna representativt kök alternativt
via bilder från en sådan lokal.
›› Hemarbetsuppgift – Identifiera faror i den egna verksamheten och beskriva vilka förebyggande åtgärder som vidtagits eller som kan vidtas.
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Dag 2

›› Utvärdering av analysresultaten från tryckplattorna.
›› Redovisning av hemarbetsuppgiften.
›› Rutiner för egenkontroll – grundförutsättningar (GHP), märkning och spårbarhet.
Andra skyldigheter enligt lagen såsom återkallelse och information till konsumenter.
›› Myndigheternas roll – Lagstiftning och offentlig kontroll.
›› Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela
kursplanens innehåll.
Kursens omfattning

8 timmar helst fördelade på två undervisningstillfällen med ett lämpligt antal dagars mellanrum.
Detta för att deltagaren ska få tid för hemarbetsuppgiften, för egen inläsning av kursmaterial och
för att resultat från proven med tryckplattor ska bli klara.
Pedagogik

Varva undervisning i lektionssal med besök i ett för deltagarna representativt företag alternativt diskutera bilder tagna från en sådan verksamhet under pågående arbete. För att uppmuntra
deltagaren att berätta om egna erfarenheter ges hemarbetsuppgift som sedan redovisas. Lämplig
gruppstorlek är max 15–20 deltagare per kurstillfälle. Deltagarna bör arbeta i liknande verksamheter.
Diplom

Diplom utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. För godkänt resultat krävs att 85 procent av det avslutande testets frågor är rätt besvarade. Diplomet utfärdas av utbildaren varvid
såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar ska anges. På diplomet får hänvisas till
Livsmedelsverkets kursplan för basutbildning i livsmedelshygien.
Uppföljning – Utvärdering

Kursen avslutas med att deltagaren får lämna en kursutvärdering.
Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.
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Bilaga 5. Utbildning i HACCP-principerna,
förslag till kursplan

Målgrupp

För de personer som ansvarar för att upprätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden grundade på HACCP-principerna.
Förkunskaper

Basutbildning i livsmedelshygien eller motsvarande.
Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i HACCP, dvs lära ut själva tekniken för hur ett funktionellt HACCP-system byggs upp.
Efter genomgången kurs ska deltagarna
››
››
››
››

ha kunskaper i HACCP-systemets uppbyggnad,
ha kunskaper om vikten av att ”grundförutsättningarna” är uppfyllda,
kunna utföra en faroanalys och
kunna skriva rutiner för egenkontroll.

Innehåll

››
››
››
››
››
››
››

Faror i livsmedelsproduktion
Grundförutsättningar för hygienisk produktion
De sju HACCP-principerna
Genomförande av faroanalys
Utformning av HACCP-plan
Utformning av rutiner för egenkontroll
Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela
kursplanens innehåll.

Kursens omfattning

Kursen bör omfatta 16 timmar, fördelade på 2 halvdagar och en heldag alternativt 2 heldagar. I
båda fallen bör det vara ett lämpligt antal dagar mellan varje kursdag för att deltagarna ska få tid
för hemarbete.
Pedagogik

Varva undervisning och handledning med eget arbete eller i förväg utformade gruppövningar
beroende på deltagarnas sammansättning och bakgrund. Antalet kursdeltagare bör inte överstiga
15–20 personer. Deltagarna bör arbeta i liknande verksamheter.
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Diplom

Diplom utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. För godkänt resultat krävs att 85 procent av det avslutande testets frågor är rätt besvarade. Diplomet utfärdas av utbildaren varvid
såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar ska anges. På diplomet får hänvisas till
kursplanen.
Uppföljning – Utvärdering

Kursen avslutas med att deltagaren får lämna en kursutvärdering.
Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.
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Bilaga 6. Repetitionskurs för basutbildning i livsmedels
hygien, förslag till kursplan

Mål

Kursen ska fräscha upp deltagarnas grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.
Förkunskaper

Basutbildning i livsmedelshygien eller motsvarande.
Efter genomgången kurs ska deltagarna

Ha repeterat de kunskaper deltagarna erhöll i samband med ”Basutbildning i livsmedelshygien”.
Innehåll

Väl valda delar av:
›› Matförgiftningar – statistik, orsaker, konsekvenser och produktansvar
›› Smittämnen/biologiska faror – bakterier, virus, svampar, parasiter
›› Smittkällor – personal, lokaler, inredning, utrustning, process, råvaror, skadedjur, luften,
korskontaminering
›› Övervaknings-/styrpunkter (rengöringskontroll med till exempel tryckplattor, temperaturmätning etc.)
›› Kemiska faror (främmande ämnen)
›› Fysiska/fysikaliska faror (främmande föremål)
›› Allergener – korskontaminering etc.
›› Rutiner för egenkontroll – grundförutsättningar (GHP), märkning och spårbarhet
›› Andra skyldigheter enligt lagen såsom återkallelse och information till konsumenter
›› Myndigheternas roll – Lagstiftning och offentlig kontroll
›› Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela
kursplanens innehåll
Kursens omfattning

Då arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika personalkategorier och verksamheter kan en
viss flexibilitet behövas när det gäller utbildningarnas omfattning och längd. Kursen bör i normalfallet omfatta minst 4 timmar.
Pedagogik

Lämplig gruppstorlek är max 15–20 deltagare per kurstillfälle. Deltagarna bör arbeta i liknande
verksamheter.
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Diplom

Diplom bör utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. På diplomet får hänvisas till kursplanen. Såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar bör anges.
Uppföljning – Utvärdering

Kursen avslutas med att deltagaren får lämna en kursutvärdering.
Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.
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Bilaga 7.

Livsmedelshygien och specialkost,
förslag till kursplan

Mål

Kursens mål är att ge deltagaren kunskaper om livsmedel till personer som behöver specialkost på
grund av kostallergi, intolerans, överkänslighet eller sjukdom.
Förkunskaper

Basutbildning i livsmedelshygien eller motsvarande.
Efter genomgången kurs ska deltagarna

Ha tillräckliga kunskaper och rutiner för att hantera de former av specialkost som är aktuella för
den egna arbetsplatsen.
Innehåll

Kursen fokuserar på de typer av allergi, överkänslighet eller andra sjukdomar som är aktuella för
den egna arbetsplatsen. Aktuella punkter:
›› Genomgång av de allergier, intolerans, överkänslighet eller andra sjukdomar som är
aktuella för verksamheten
›› Vilka livsmedel som kan orsaka problem
›› Hur näringsrika måltider för allergiker tillreds
›› Märkning och märkningsbestämmelser
›› Rutiner för specialkost
›› Tips och råd
›› Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela
kursplanens innehåll

Bilagor
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Kursens omfattning

Då arbetsuppgifterna mellan olika personalkategorier och verksamheter varierar liksom den typ
av kostallergi, överkänslighet eller sjukdom som är aktuell för den enskilda verksamheten, krävs
en stor flexibilitet när det gäller utbildningarnas omfattning och längd. Kursen bör minst omfatta
4 timmar.
Pedagogik

Varva muntlig undervisning med praktisk undervisning på deltagarnas arbetsplats.
Diplom

Diplom bör utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. På diplomet får hänvisas till kursplanen. Såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar bör anges.
Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.
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Bilaga 8. Livsmedelsburna hälsofaror
Syfte
Denna förteckning ska vara en hjälp för livsmedelsföretagare att identifiera faror vid upprättande och validering av HACCP-planer. Den kan också vara en hjälp för livsmedelsinspektörer.
Förteckningen är en sammanställning av faror som vanligen förknippas med speciella livsmedel
och livsmedelsråvaror. Förteckningen är inte heltäckande och är ingen ersättning för en egen
faroanalys. Däremot kan den förhoppningsvis vara ett stöd för den egna faroanalysen. Ambitionen är att listan ska omfatta:
›› faror som man vet alltid måste beaktas
›› faror som, beroende på produkt och processer, kan behöva beaktas.

Begränsningar
Det finns naturligtvis flera exempel på kombinationer av fara – produkt som inte är medtagna.
Det beror på att de, enligt vår bedömning, inte kan anses särskilt vanliga eller allvarliga.
De listade farorna är heller inte alltid aktuella för alla produkter inom en viss råvaru- eller
livsmedelskategori. Som alltid är det flera faktorer som påverkar vilka faror som förknippas med
en viss produkt. Exempel på sådana faktorer är ingående råvaror, receptur, processer, hantering,
förpackning, distribution och lagring.
Faror som bekämpningsmedelsrester, läkemedelsrester och miljöföroreningar som dioxiner,
PCB och bromerade flamskyddsmedel är inte medtagna i listan. Det beror på att de ingår i nationella och internationella kontroll- och övervakningsprogram. Det betyder dock inte att dessa
faror helt kan nonchaleras.
Att en specifik fara inte nämns för en viss livsmedelskategori nedan är inget argument för att
den inte ska vara med i en HACCP-plan lika lite som varje fara som listats med nödvändighet
måste tas med i planen.
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Typ av livsmedel

Mikrobiologiska faror

Nötkött och nötköttsprodukter

EHEC/VTEC
Salmonella
Staphylococcus aureus
Listeria monocytogenes
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum

Svinkött och svinköttsprodukter

Salmonella
Yersinia enterocolitica
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum
Trikiner (vildsvin)
Toxoplasma gondii
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Kemiska faror

Får och lammkött och produkter av dessa Salmonella
EHEC/VTEC
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum
Toxoplasma gondii
Fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter

Salmonella
Campylobacter
Staphylococcus aureus
Listeria monocytogenes
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum

Fisk, fiskprodukter

Listeria monocytogenes
Clostridium botulinum
Vibrio spp.
Anisakis

Allergener
Histamin
Ciguatera-toxin
Vaxestrar (oljefisk och escolar)

Skaldjur (inkl. tvåskaliga blötdjur) skaldjursprodukter

Salmonella
Shigella
Staphylococcus aureus
Listeria monocytogenes
Vibrio spp.
EHEC/VTEC
Norovirus
Hepatit A-virus

Allergener
Algtoxiner

Ägg, äggprodukter

Salmonella
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus

Allergener

Pastöriserad mjölk och produkter av
pastöriserad mjölk

Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus

Allergener
Biogena aminer
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Typ av livsmedel

Mikrobiologiska faror

Kemiska faror

Glass

Bacillus cereus
Listeria monocytogenes
Salmonella
Staphylococcus aureus

Allergener

Mjölkpulver, vasslepulver

Bacillus cereus
Salmonella

Allergener

Spannmål, spannmålsprodukter

Bacillus cereus

Allergener
Mykotoxiner

Frukt och grönsaker

Salmonella
EHEC
Campylobacter
Shigella
Listeria monocytogenes
Norovirus
Hepatit A-virus
Vattenburna parasiter (till exempel
Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum, Giardia intestinalis)

Allergener
Mykotoxiner
Glykoalkaloider (potatis)
Akrylamid (potatisprodukter)

Groddar

Salmonella
EHEC/VTEC

Kryddor

Salmonella
Bacillus cereus
Clostridium perfringens

Allergener
Mykotoxiner

Nötter och fröer

Salmonella

Allergener
Mykotoxiner

Bageri- och konditoriprodukter

Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Salmonella
Norovirus
Hepatit A-virus

Allergener

Kakaopulver

Salmonella

Allergener
Mykotoxiner
Kadmium

Konfektyr, chokladprodukter

Salmonella

Allergener
Färgämnen

Helkonserver

Clostridium botulinum
Staphylococcus aureus

Bly
Tenn

Fett, oljor

PAH
Allergener

Vatten, is

Fekal förorening med bakterier, virus,
parasiter

Färdiglagad mat

Beroende av produkt och process

Bilagor
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Den här översikten presenterar olika slags mikrobiologiska faror som bedömts utgöra risker för
matgästers hälsa. Riskerna är uppdelade i grupper enligt följande: bakterier, virus, parasiter och
biologiska gifter.
OBS! De i tabellen angivna temperaturerna där mikroorganismer kan växa, samt halter som
kan orsaka skada är ungefärliga. Se referenserna för mer detaljer.
Med cfu menas koloniformade enheter (colony forming units) vilket i vardagligt tal kan översättas till antalet mikroorganismer.
Fara som innebär en risk

Effekt på människan

Exempel på risklivsmedel

Naturlig förekomst

Bacillus cereus.
Växer över 4–5˚C
(sporbildare).

Magsmärtor och diarréer,
uppkastningar.

Kokt ris, risefterrätter, till
exempel Ris à la Malta, färdigrätter, mejeriprodukter,
tårtor, bakelser.

I jord och damm.
Bakterien finns i form
av sporer överallt i vår
omgivning, till exempel på
kött, grönsaker och i torra
kryddor.

Campylobacter jejuni.
Växer över 30˚C

Magsmärtor och diarréer,
huvudvärk, feber. Sekundära effekter.
Matförgiftning redan vid
låga halter (<500 bakterier).

Fågelprodukter (också förorening, till exempel när vi
skär grönsaker direkt efter
att ha skuret rått fågelkött
med samma utensilier).

Hos fjäderfä, svin, nötkreatur, får, hund, katt, vilda
djur samt i ytvatten.

Clostridium botulinum
toxin.
Giftet produceras vid
tillväxt över 3˚C (sporbildare)

Inledande symptom: illamående, kräkning. Följs av
neurologiska symptom som
att patienten ser suddigt
eller dubbelt, svårigheter
att tala och svälja, trötthet,
muskelsvaghet, andnings
förlamning. Leder inte
sällan till döden.

Vakuumpackad gravad och De förekommer allmänt i
naturen i jord, slam m m.
kallrökt lax och böckling,
inlagd sill, otillräckligt
upphettade konserver av
grönsaker och vitlök i olja,
sous vide-rätter samt sushi.

Clostridium perfringens.
Växer över 12˚C (sporbildare)

Magsmärtor, illamående,
kraftiga diarréer. Kan vara
dödlig för äldre och för
svagade personer.

Kokta kött- och fågel
produkter, gryträtter.

I jord samt avföring från
olika djur. Bakterien finns
överallt i vår omgivning.

EHEC (enterohaemorragisk
escherichia coli).
Växer över 7–8˚C

Magsmärtor och diarréer,
kan skada njurarna, är
dödlig.
Matförgiftning redan vid
låga halter (<10 bakterier).

Rått och malet nötkött,
charkuteriprodukter, opastöriserad färsk- och mjukost, färsk opastöriserad
äppelmust, bladgrönsaker,
meloner, färska örtkryddor.

Bakterien har hittats i
tarmen hos människor och
varmblodiga djur, speciellt
nötkreatur.

Orsakad av bakterier
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Fara som innebär en risk

Effekt på människan

Exempel på risklivsmedel

Naturlig förekomst

Listeria monocytogenes.
Växer över 2˚C

Risk för gravida och
personer med nedsatt
immunförsvar. Fostret kan
infekteras med risk för
missfall. Personer med
immunbrist drabbas ofta
av hjärnhinne- eller hjärn
inflammation. Dödlighet
cirka 30 procent
Matförgiftning redan
vid låga halter (10–100
bakterier).

Gravad och kallrökt lax,
charkuteriprodukter, opastöriserad färsk- och mjukost, smörgåsar, sallader.

De förekommer allmänt i
naturen och har hittats i
de flesta livsmedelsråvaror.
De kan därför lätt komma
in i livsmedelsanläggningar
och därmed finnas på en
rad livsmedel.

Salmonella.
Växer över 7–8˚C

Illamående, kräkningar,
magkramper, diarréer, feber
och huvudvärk. Oftast
matförgiftning vid
högre halter bakterier
(>100 000–1 miljon
bakterier).
OBS! Med feta produkter,
till exempel choklad och
ost, kan matförgiftning ske
redan vid låga halter (<10
bakterier)

Kött och fågelprodukter,
charkuteriprodukter
(speciellt kallrökta, fermenterade), råbiff, ägg,
opastöriserad färsk- och
mjukost, opastöriserad
mjölk, peppar, groddar,
färsk opastöriserad äppelmust, bladsallad, tomater,
färska örtkryddor, okokta
skaldjur.

I tarmen hos en del människor och djur. Utomlands
är det inte ovanligt att
ägg innehåller salmonella.
I Sverige händer det att
människor blir smittade av
ormar, ödlor och sköldpaddor som de har som husdjur. Salmonellan trivs bäst
i tarmen men överlever bra
i andra miljöer också.

Shigella.
Växer över 7–8˚C

Magsmärtor, magkramper,
blodiga diarréer, kräkningar, feber.
Matförgiftning redan vid
låga halter (<10 bakterier).

Okokta skaldjur, bladgrönsaker.

I tarmen och avföringen
hos smittade människor
och i vatten som tar emot
avlopp. Människan är enda
reservoaren.

Staphylococcus aureus
enterotoxin (A, B, C, D).
Giftet produceras vid tillväxt över 10–13˚C; giftet
är relativt värmestabilt.

Häftiga kräkningar, mag
kramper, diarréer (inom
timmar). Går över relativt
snabbt men dödsfall har
inträffat.

Rätter som kräver mycket
hantering till exempel
gravad lax, färskost

Bland annat på huden, i
näsan och i sår hos människor och hamnar lätt på
mat som har bearbetats
med fingrarna.

Vibrio.
Växer över 5˚C

Mild till ymnig diarré. Matförgiftning vid högre halter
(>100 000 bakterier).

Fisk från varma hav, okokta
skaldjur.

V. parahaemolyticus och
V. vulnificus lever naturligt
nära kusterna i salta, varma
vatten, men förekommer
endast tillfälligtvis längs
Sveriges kuster. Även
V. cholerae är en vanlig
bakterie på fisk och fiskprodukter från varma vatten, men flertalet stammar
producerar inte toxin.
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Fara som innebär en risk

Effekt på människan

Exempel på risklivsmedel

Naturlig förekomst

Yersinia enterocolitica.
Växer över (–2 till) 4˚C

Magsmärtor, diarréer.
Sekundära effekter som
ledvärk.

Rått och malet griskött,
charkuteriprodukter (speciellt kallrökta, fermenterade), opastöriserad mjölk.

Den finns hos grisar som
kan ha bakterien utan att
vara sjuka. Eventuellt finns
också andra bärare.

Calicivirus (Norovirus och
Sapovirus).

Illamående, kräkningar och
diarréer. Även feber, huvudoch muskelvärk kan före
komma. Infektion redan vid
mycket låga halter. Undvik
att hantera livsmedel 2–3
dagar efter tillfrisknande.

Frysta hallon (andra frysta
bär), tårtor, bakelser m.m.
samt sallader, okokta
skaldjur, förorening från
produkter och sjuk personal – ”vinterkräksjuka”.
Dricksvatten.

De finns i avföringen hos
smittade människor och
i vatten som tar emot
avlopp.

Hepatitis A-virus.

Feber, illamående, kräkningar, gulsot.

Okokta skaldjur, sallader.

De finns i avföringen hos
smittade människor och
i vatten som tar emot
avlopp.

Anisakis simplex.

Smärtor i mellangärdet,
illamående och kräkningar.
Feber.

Rå fet fisk – Sushi.

Anisakislarver påvisas ofta i
bukhålan hos havsfisk som
sill, makrill och torsk.

Toxoplasma gondii.

Ofta symtomfritt; om symtom – feber, huvudvärk,
muskelvärk och annan
smärta

Kött av gris och lamm.

Toxoplasma är en encellig
parasit som har katt som
huvudvärd.

Trichinella spiralis
– trikiner.

Illamående, magsmärtor,
diarréer, ibland kräkningar.
Muskelvärk, svårigheter att
andas, kan leda till döden.

Vildsvin, häst- och griskött
i södra Europa.

Trikiner är små maskar
som kan infektera både
människa och andra köttätande, varmblodiga djur.
Smitta överförs av larver
som ligger inkapslade i
värddjurets muskulatur.

Orsakad av virus

Orsakad av parasiter

Andra biologiska och kemiska gifter
Alggifter (DSP, PSP, NSP
och ASP).

Domningar (stickande,
Musslor.
brännande känsla) runt
mun, tunga och läppar,
sprider sig i ansiktet, hårbotten, nacke, fingertoppar
och tår. Kan orsaka död.

Ciguatera toxin.

Illamående och domningar
i tunga och mun. Möjligen
andningsförlamning (inom
3-6 timmar).

Tropiska och subtropiska
fiskarter från vissa områden.
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Fara som innebär en risk

Effekt på människan

Exempel på risklivsmedel

Scombrotoxin – histamin.

Rodnande i ansikte,
nacke, känsla av obehag,
intensiv huvudvärk, yrsel
m.m. Legalt gränsvärde
100–200 mg/kg (se EGförordning 2073/2005).

Tonfisk, bonito, makrill, sill,
escolar, oljefisk.

Nitrater (vid höga koncentrationer).

Illamående, kräkningar,
cyanosis (spädbarn
en riskgrupp). Legalt
gränsvärde 0,2–4,5 g/
kg (beroende av produkttyp; se EG-förordning
1881/2006).

Spenat, frusen/färsk, färsk
sallad.

PAH (cancerframkallande
typer).

Cancerframkallande.
Legalt gränsvärde 1,0–10
mikrogram/kg (Bens(a)
pyrener; se EG-förordning
1881/2006).

Olivolja, jungfruolivolja, rökt kött och rökta
köttprodukter, rökt fisk,
skaldjur, musslor.

Solanin.

Illamående, diarréer, magsmärtor.

Potatis.

Svampgifter (från Vit
flugsvamp, Spindelskivling
m.fl).
Gyrometrin (från Stenmurkla).

Förgiftning, cancer, död.

Förorenad torkad svamp,
förorenade vildplockade
champinjoner och trattkantareller. Stenmurkla.

Tenn (från förtennade
konserver).

Illamående, diarréer, magsmärtor. Legalt gränsvärde
50–200 mg/kg (beroende
av produkttyp; se EGförordning 1881/2006).

Sura produkter som till
exempel ananasprodukter,
tomatprodukter, vita bönor
i tomat etc. som kommer i
kontakt med tenn i burkens
skarv.

Vaxestrar.

Mild matförgiftning.

Escolar, oljefisk.

Naturlig förekomst

Bildas i potatis som utsätts
för ljus.

Fysiska föremål
Naturliga föremål: ben, hud, päls, blad, fjädrar, hår, insekter, jord, mus- och råttfekalier.
Tillverkade föremål: glas, metall, plast, trä, papper, knappar, smycken, plåster, nagellack, lösnaglar, nålar, stenar, cigarettfimpar, snuspåsar, pennor, gem, häftklamrar, packningar, isoleringsmaterial m.m.

Allergi och annan överkänslighet
Ämnena nedan och produkter därav är de som oftast orsakar allergi- och överkänslighetsreaktioner
Spannmål som innehåller gluten (vete, råg, korn, havre, spelt, kamut eller korsningar mellan dem). Kräftdjur. Ägg.
Fisk. Jordnötter (baljväxter. Sojabönor (baljväxter). Mjölk (inkl. laktos/mjölksocker). Nötter (cashew-, hassel-, makadamia-, para-, pekan-, val- och Queenslandnöt, mandel och pistaschmandel. Selleri. Senap. Sesamfrön. Svaveldioxid
och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter, uttryckt som SO2. Lupin. Blötdjur (snäckor,
musslor och bläckfisk)

Se vidare Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för ”Allergi och annan
överkänslighet – Hantering och märkning av livsmedel ”. Finns på www.livsmedelsverket.se.
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Besvara frågorna i figuren i nummerordning.
Föreslå en åtgärd. Modifiera
steg, process eller produkt.

1.
2.
3.
4.

Ja
Finns förebyggande
åtgärder för den
identifierade faran?
Är detta steg
speciellt utformat för
att eliminera eller
reducera faran till en
acceptabel nivå?

Nej
Är kontroll i detta steg
nödvändigt för säkerheten?

Nej

Ja

Ej CCP
Ja

Nej
Finns risk att något
händer här, t ex
kontaminering eller
tillväxt, så att faran
kan öka till
oacceptabel nivå?
Kommer ett senare
steg i processsen att
eliminera eller
reducera faran till en
acceptabel nivå?

Nej

Ej CCP

CCP !

Ja

Nej
Ja
Ej CCP
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Bilaga 11. Definitioner och viktiga begrepp
Allergisk reaktion

Överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk reaktion. Det finns flera olika typer
av allergiska reaktioner.

Annan överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner som inte är orsakade av immunsystemet. Dessa kan ha en
mycket varierande bakgrund och vara olika svåra. Exempel är laktosintolerans, hudirritation orsakad av konserveringsmedel och färgämnen m m

Beredningsavdelning

Den avdelning inom köket där livsmedel hanteras oförpackade och/eller slutbereds för
servering.

Beredd råvara

Vara som delvis bearbetats, men som fordrar såväl ytterligare beredning som värmebehandling/tillagning. Exempel: styckat kött, filead fisk, tvättade grönsaker.

Buffé

I denna riktlinje menas med buffé all servering där de ätande själva förser sig med mat.
Exempel på en vanligt förekommande buffé är salladsbord eller liknande.

CCP

Se kritisk styrpunkt

Centralkök

Kök som tillagar mat som skickas till andra livsmedelsanläggningar. Livsmedel av olika
beredningsgrad används. Ofta serveras mat även vid den egna enheten.

CP

Se kontrollpunkt

Fara, livsmedels
säkerhetsfara

Biologisk, kemisk eller fysisk agens (mikroorganismer, kemiska ämnen etc.) i ett livsmedel
som kan ge skadlig effekt på hälsan, eller annat tillstånd hos ett livsmedel som kan ge
sådan effekt.

Faroanalys

Insamling och värdering av information om faror och förhållanden som gör att dessa
uppkommer, för att avgöra vilka som är viktiga för livsmedelssäkerheten och som därför
ska beaktas i HACCP-planen.

Flödesschema

En systematisk presentation av steg eller funktioner i produktionen av en viss typ av
livsmedel. En ”karta” över verksamheten som används vid faroidentifiering och riskbedömning.

Förebyggande (styrande)
åtgärd

Åtgärd för att eliminera orsaken till en potentiell (tänkbar) avvikelse eller annan oönskad
möjlig situation.

Grundförutsättningar

Grundläggande förhållanden och aktiviteter som är väsentliga för att upprätthålla en
hygienisk miljö och få säkra livsmedel. Måste finnas innan en HACCP-plan kan upprättas.

Grundregel

Med grundregel menas till exempel hur lokalen ska utformas i normalfallet. Avsteg bör
endast göras under specifika förhållanden för exempelvis små verksamheter.

HACCP, HACCP-system,
HACCP-plan

En förkortning för ”Hazard Analysis and Critical Control Point” (= ”Analys av faror och
kritiska styrpunkter”). Är ett förebyggande system för att identifiera faror och risker,
samt förebyggande åtgärder som behövs för att producera säkra livsmedel.

Halvfabrikat

Vara som endast fordrar värmebehandling/tillagning. Till vissa halvfabrikat ska vatten
tillsättas. Exempel: ostekta köttbullar, djupfrysta grönsaker, torkade soppor.

Helfabrikat

Färdigställd vara där endast eventuell återuppvärmning återstår. Helfabrikat kan vara
antingen kompletta rätter eller måltidskomponenter. Exempel: pytt i panna, stekta köttbullar, ost, sylt.

Intilliggande utrymmen

De utrymmen på till exempel sjukhus, skola eller förskola som inte räknas till livsmedelsanläggningen. Exempelvis klassrum, sjuksalar och liknande.
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Kontrollpunkt (CP)

Speciellt viktiga grundförutsättningar som förvarings- och transporttemperatur för
råvaror och färdiga maträtter. Dessa behöver övervakas och dokumenteras vid behov för
att förebygga risker.

Korrigerande åtgärd

Åtgärd för att eliminera orsaken till att en avvikelse eller annan oönskad situation uppstått.

Kritisk styrpunkt (CCP)

En funktion (till exempel hantering, process) vid vilken en styrande åtgärd kan tillämpas
och är nödvändig för att förebygga eller undanröja en livsmedelsburen fara eller reducera den till acceptabel nivå.

Kök

Offentliga livsmedelsanläggningar som tillgodoser behov av måltider utanför hemmet
och som inte har karaktären av hemlika förhållanden. Som kök räknas bland annat
personalrestaurang, skolmåltidslokal, förskolekök. Inom begreppet ryms bland annat
central-, tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Även avdelningskök inom sjukvården ryms inom begreppet.

Livsmedelsanläggning

Varje enhet i ett livsmedelsföretag. En anläggning är en plats där livsmedelsföretagaren
bedriver verksamhet.

Livsmedelspersonal

Person som hanterar livsmedel yrkesmässigt. Till livsmedelspersonal räknas även personer som förutom yrkesmässig hantering av livsmedel även har andra arbetsuppgifter.

Matförgiftning

Kan ske genom infektion, förgiftning eller en kombination av dessa. Vid en infektion
fäster mikroorganismen vid tarmväggen och orsakar sjukdom. En förgiftning uppstår
till exempel när en bakterie producerat gift i ett livsmedel innan detta konsumeras, eller
genom förekomst av naturliga gifter från till exempel en giftsvamp. En mellanform är att
vissa mikroorganismer kommer in i tarmen för att där producera gift.

Mikroorganismer

Små organismer som det behövs lupp eller mikroskop för att studera. Det finns olika
slags mikroorganismer. Vissa arter av till exempel bakterier, mögelsvamp, virus och parasiter kan orsaka matförgiftning.

Mindre förskolor, fritidshem och särskilda
boenden

De anläggningar som i den tidigare livsmedelslagen, 171:511, undantogs från lagens
tillämpning, det vill säga förskolor med högst två avdelningar samt de anläggningar som
nämns i tidigare gällande SLVFS 1996:5. Det handlar om matlagning i gruppboende på
behandlingshem och liknande inrättningar, där personal och boende under familjeliknande former hjälps åt att laga mat, om högst 10 personer deltar i matlagningen och
måltiderna inte serveras till allmänheten.

Mottagningskök (egen
tillagning)

Kök som tar emot måltidernas huvudkomponent varm/kall/fryst från ett centralkök.
Potatis, pasta, ris och grönsaker tillagas på plats. Iordningställer måltidstillbehör som
sallad.

Offentlig livsmedelsanläggning

I denna riktlinje avses de livsmedelsanläggningar där kommuner och landsting bedriver
verksamheten och därmed är livsmedelsföretagare.

Orena utrymmen

Utrymmen där orena livsmedel och avfall hanteras som till exempel renseri och avfallsrum.

Rena utrymmen

Utrymmen där hygieniskt känsliga produkter som kött eller färdiglagad mat bereds. De
allra högsta kraven på hygien finns där.

Risk

Funktion av sannolikheten för en negativ hälsoeffekt och denna effekts allvarlighetsgrad
till följd av en fara.

Råvara

Obearbetad vara som fordrar beredning och värmebehandling/tillagning. Exempel: helt
kött, jordiga rotfrukter, orensad fisk.

Specialkost

Livsmedel avsedda för personer med allergi, överkänslighet, intolerans eller annan
sjukdom.

Toxin, enterotoxin

Gift. Benämningen ”entero” anger att giftet är aktivt i tarmen.
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