Miljö och hälsoskyddskontoret

Gö r d itt e g e t
EGENKONTROLL
PROGRAM
Detta dokument innehåller tips och idéer på hur du kan utforma din
egenkontroll.
Dokumentet är ett förslag på hur ett egenkontrollprogram kan se ut, med
styrande rubriker och vad du kan/bör tänka på att skriva in under dessa.
Utifrån din egen verksamhetsidé och det du själv bestämt om hur
verksamheten vid ditt företag på bästa sätt skall bedrivas och skötas, skriver
du alltså ner på ett överskådligt sätt.
Utöver ditt eget formulerade dokument (som skall fastställas av miljö och
hälsoskyddsnämnden) gör du olika checklistor för t.ex. temperaturkontroll,
städning o.s.v. som placeras ut i lokalen där kontroller sker.
Egenkontrollprogrammet förvaras (i t.ex. en pärm) på företaget. I pärmen
förvarar du även checklistor vart efter de blir fulltecknade samt andra
dokument som har direkt anknytning till egenkontrollen t.ex.
livsmedelsprovsvar, läkarintyg o.s.v.
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Egenkontrollprogram
(Miljö och hälsoskyddskontorets idé till innehåll och utformning)

Upprättat:

(datum)

Företag:

(populärnamnet, t.ex. Pelles grill)

Firmanamn:

(firmainnehav)

Adress:

(räkningsadressen)

Org nr/pers nr:
Kontaktperson:
Telefon/fax:

Ansvariges namnunderskrift:
Namnförtydligande:

Innehåll:
Verksamhetsbeskrivning
Temperaturkontroller
Rengöringskontroll
Kontroll av råvaror och meny
Kontroll av dricksvatten
Skadedjursbekämpning
Personalhygien
Städrutiner
Åtgärder
Underhåll
Interna regler
Dokumentation
Övrigt
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Verksamhetsbeskrivning
Vi är en restaurang/företag som bedriver verksamhet året runt….. och som
alltid……..ambitionen är att erbjuda våra gäster/kunder… bla…bla…osv
verksamheten förekommer följande hanteringar/beredningar……
•

Finfördelning av detaljstyckat kött och filead fisk (kyckling införskaffas
portionsfärdigt).

•

Bakning av matbröd och pajer.

•

Tillverkning av pizza.

•

Nedkylning och kylförvaring av värmebehandlade maträtter.

•

Varmhållning.

•

I övrigt vanligt förekommande tillagningsmetoder i restaurang.

•

Annat

Temperaturkontroller
(ange var och hur ofta)

Ankommande kyl- och frysvaror
Yttertemperatur mäts slumpvis i kylvaror.
Frysvaror mäts genom instickstermometer mellan 2 paket.
(Vid avvikelser/fel dokumentera varuleverantör och typ av livsmedel).

Kyl- och frysförråd
Lufttemperaturen kontrolleras i samtliga kyl och frysutrymmen.

Varmhållning
Kärntemperatur i livsmedel som förvaras i varmhållningsskåp.

Nedkylning
Mat som skall nedkylas och sparas, ska efter avslutad värmebehandling nedkylas
till en kärntemperatur om högst 8° inom 4 timmar. Vid avsvalning används
formar/plåtar med låga kanter som ger livsmedlet stor yta så att det kyls ner fort.
Att diskmaskinens sköljvattenhåller mellan 80-90 grader kontrolleras regelbundet.
Dokumentation av uppmätta temperaturer ska ske 1 gång / vecka (eller oftare).
Dokumentationen ska innehålla datum, temperatur och åtgärder vid avvikelser.

Vi tillämpar följande temperaturgränser:
+2°
+4°
+60°
-18°
+70°

Färsk fisk förvaras i högs 2 grader
Köttfärs förvaras i högst 4 grader
varmhållningstemperatur skall vara minst 60 grader
gäller för djupfrysta varor
Uppvärmning av kyld mat sker så att kärntemperaturen blir minst 70
grader.

Förpackade livsmedel förvaras enligt förvaringsanvisning.
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Kontroll av rengöring
Rutiner för kontroll av rengöring av kök, biutrymmen, serveringsutrymmen m.m.
finns angivet i städschemat och i viss mån även på checklistor. Checklistor skall
vara uppsatta på väl synlig plats i varje aktuellt utrymme.

Kontroll av råvaror och meny
Mottagningskontroll :
• varornas kondition, märkning/ursprung mm.
• annat
Menyer :
• överensstämmelse med ingående ingredienser.
• annat

Kontroll av dricksvatten
Ange rutiner för kontroll av dricksvattnet.
För verksamheter som har egen vattentäkt måste rutiner upprättas för att
säkerställa anläggningens funktion och kvalitén på dricksvattnet. Minst 2
bakteriologiska prov, separerade i tid, skall tas per år och dokumenteras i
egenkontrollen.
Säsongsverksamheter tar 1 prov innan öppnandet och 1 under pågående säsong.
(Även för verksamheter anslutna till kommunalt vattenledningsnät, kan det ibland
finnas behov av en egen intern kontroll av vattnet, för att förvissa sig om att
dricksvattnet motsvarar den kvalité man vill ha på sin slutprodukt).

Skadedjursbekämpning
Ange rutiner för att förebyggande förhindra att skadedjur tar sig in i lokalerna, t.ex.
att dörrar och fönster hålls stängda, att öppningsbara fönster har insektsnät. Ange
rutiner för bekämpning/åtgärder om skadedjur upptäcks.
Finns kontrakt med saneringsfirma?

Personalhygien
Den som förestår verksamheten är skyldig att hålla sig underrättad om de
anställdas hälsotillstånd så att eventuell smitta inte överförs till gästerna via maten.
Den anställde är i sin tur skyldig att informera om hon/han har diarré, sår på
händer, halsont eller någon annan åkomma som kan överföra bakterier eller
smitta.
Risken kan vara extra stor efter utlandsvistelse. Vid magbesvär eller andra
liknande symptom kontaktas läkare.
Den som arbetar med livsmedel är skyldig att vara extra noga med handhygienen.
Handtvätt efter toalettbesök samt omedelbart före hantering av mat är ett måste. Är
man förkyld eller har besvär med magen tillåts man inte att arbeta direkt med
oförpackat livsmedel.

Arbetskläder
Arbetskläder skall minst bytas varje dag.
Smycken och klocka får inte bäras.
Vid småsår på händerna skall handskar bäras.
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Utbildning
Innehavaren är skyldig att se till att de som hanterar livsmedel i verksamheten får
handledning eller utbildning i livsmedelshygien i rimlig proportion till det arbete som
utförs.
Detta sker genom att personalen får introduktion och årlig genomgång av
företagets policys, checklistor och olika manualer för verksamheten.

Städrutiner
Ange rutiner för städning –
• städschema,
• städmetoder,
• checklistor

Städrutiner kök
Dagligen: Bänkytor, maskiner/verktyg, alla golv, gäst- och personaltoalett
1ggr/v:
kylar, förrådsutrymmen, personalutrymme
1ggr/månaden: Storrengöring golv, väggar, tak, källare
Städrutiner biutrymmen
Städrutiner personalrum
Städrutiner servering
Städrutiner annat

Åtgärder
Vid konstaterade brister vidtas åtgärder enligt följande:
•

Ankommande varor med för hög temperatur tas inte emot.

•

Vid konstaterad bristfällig rengöring skall rengöringsrutinerna förbättras.

•

Vid förhöjda temperaturer i kylar och frysar kontaktas kylfirma. Om
temperaturerna inte kan åtgärdas omgående flyttas varor till andra kylar
och frysar som håller rätt temperatur.

•

Vid förekomst av skadedjur kontaktas saneringsfirma.

•

Annat.

Underhåll
Ange rutiner för planerat underhåll av –
• lokaler:
• inredning:
• utrustning:
• Annat:
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Interna regler
•
•
•
•
•
•
•

Tvätta händerna OFTA
Använd inte färgat nagellack
All rökning sker utomhus
Städa alltid efter arbetspassets slut eller innevarade kväll. Rengöring av
utrustning, bänkar mm samt städning får aldrig skjutas upp till
morgondagen
Följ checklistan för varuleveranser
Fyll i aktuell checklista för resp. temperaturer och avvikelser
annat

För att minska risk för ofrivillig överföring av bakterier använder vi alltid olikfärgade
skärbräden för olika typer av råvara:
Vit till kött,
Blå till fisk,
Gul till kyckling/anka,
Trä till grönsaker.

Dokumentation
Sammanställningar av temperaturmätningar (checklistor), handlingar från
leverantörer som utgör underlag för märkning/meny, konstaterade avvikelser samt
åtgärder vid fel, rengöringsschema, utbildning m.m. dokumenteras och förvaras på
arbetsplatsen i särskild pärm för egenkontroll. Resultatet av egenkontrollen sparas
i ett år.

Övrigt
•
•
•

Avfall: kompostering, källsortering?
Avlopp: enskilt/kommunalt. Fettavskiljare?
Annat

Ytterligare information om kvalitetssäkring och egenkontroll samt en hel del annan
viktig branschinformation finner du på livsmedelsverkets hemsidor: www.slv.se .
Välj ”För företag” och klicka dig fram.
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