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J. nr.: 2015-25-60-00128 01.11.2017

Slutrapport for kampagnen

Listeria i institutionskøkkener – Del C

INDLEDNING

Fødevarestyrelsen har gennemført en række initiativer for at bekæmpe og forebygge 
listeria i fødevareproduktionen, som følge af et kritisk eftersyn af den danske 
listeriaindsats. Et af initiativerne er en kampagnepakke bestående af 3 selvstændige 
kontrolkampagner (del A, B og C) med bredt fokus på listeria. 

Kampagnens del A og C var målrettet institutions- og hospitalskøkkener samt 
cateringvirksomheder med produktion af mad til personer i risikogruppen for listeria; 
primært svage ældre og alvorligt syge personer. Kampagnens del B var målrettet 
virksomheder, der fremstiller og leverer produkter/råvarer/ingredienser til 
virksomhederne omfattet af del A og del C. 

Konsekvensen kan være alvorlig, hvis der sker en fejl ved fremstillingen af maden i disse 
køkkener. Der kan være risiko for vækst af listeria ved bl.a. uhensigtsmæssig brug af 
frosne fødevarer til fremstilling af færdigretter og ved længere tids opbevaring af 
færdigretter på køl.

Formålet med del C var at kontrollere virksomhedernes styring og kontrol med listeria. 
Del C havde primært fokus på egenkontrol og hygiejne i virksomhederne i relation til 
risiko for listeria i produkterne, herunder risikoanalyse, fastsættelse af produkters 
holdbarhed, plan for undersøgelse af produkter.

Formålet med del C var også at følge op på oplysningerne, der var indsamlet i 
kampagnens del A, og dermed afdække om den målrettede indsats i forhold til listeria 
har haft en positiv effekt på kendskab til listeria i institutionskøkkener.

KONKLUSION 

I forhold til kampagnens del A er der sket en stigning fra knap 70 % til godt 90 % af 
virksomheder, der har forholdt sig helt eller delvist til listeria i deres risikoanalyse samt 
har nedskrevne egenkontrolprocedurer. 
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Det kan forklares med at virksomhederne generelt har fået et større kendskab til listeria, 
f.eks. fra vejledningsmateriale på www.fvst.dk ” Alt om listeria” og på et øget fokus på 
listeria i kontrollen. 

13 % af de kontrollerede virksomheder fik indskærpelser på lovgivningsområder 
relevante for kampagnen. Sanktionerne vedrører f.eks. prøveudtagning, risikoanalyse og 
holdbarhedsvurdering. 28 % af virksomhederne har risikoanalyser og nedskrevne 
egenkontrolprocedurer, der kun vurderes som delvist dækkende. 

Der er således behov for at fortsætte vejlednings- og kontrolindsatsen overfor 
virksomhederne på disse områder.

RESULTATER

Der er gennemført 156 kontrolbesøg i 85 detailvirksomheder og 71 engrosvirksomheder, 
fordelt på 34 cateringvirksomheder, 26 hospitalskøkkener, 85 plejehjemskøkkener og 11 
virksomheder i kategorien ”andet”.

Fødevarestyrelsen har oplysninger om virksomhedernes produktion fra de udfyldte 
spørgeskemaer.

Fordeling af kontrollerede virksomheder på produktionsomfang:
Antal portioner der fremstilles 
dagligt i virksomheden

Detail Engros Sum

1-500 75 (88 %) 28 (39 %) 103 (66 %)
501-1000 8 (9 %) 20 (28 %) 28 (18 %)
1001-5000 2 (2 %) 23 (32 %) 25 (16 %)
Total 85 (100 %) 71 (100 %) 156 (100 %)

Fordeling af kontrollede virksomheder efter holdbarhed af færdigretter:
Producerer virksomheden 
færdigretter med en holdbarhed på 
køl over 5 dage?

Detail Engros Sum

Ja 27 (32 %) 49 (69 %) 76 (49 %)
Nej 58 (68 %) 22 (31 %) 80 (51 %)
Total 85 (100 %) 71 (100 %) 156 (100 %)

Engrosvirksomheder skal have et prøveprogram og analysere f.eks. færdigretter for 
listeria. Det gælder også for detailvirksomheder med en produktion over 1000 portioner 
om dagen. 73 (47 %) af de kontrollerede virksomheder er omfattet af det obligatoriske 
krav om analyse af prøver, jf. tabellen ovenfor. En af disse virksomheder får ikke 
analyseret produkter for listeria.

I modsætning til engrosvirksomheder skal detailvirksomheder, der fremstiller under 1000 
portioner om dagen, individuelt vurdere behovet for rutinemæssige undersøgelser for 
listeria, jf. afsnit 5.2 i Mikrobiologivejledningen. 11 detailvirksomheder, der fremstillede 
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under 1000 portioner om dagen (svarende til 13 % af disse virksomheder) undersøgte 
færdigretter for listeria.

Sanktioner
21 virksomheder fik indskærpelser på et eller flere af de lovgivningsområder, der var 
omfattet af kampagnen. Der blev ikke givet påbud eller bøder. Den samlede 
regelefterlevelse for kampagnen var 87 %. 

De typiske overtrædelser var:

 Mangelfuld prøveudtagning og prøveprogram for listeria
 Risikoanalysen var ikke tilstrækkelig dækkende for listeria 
 Utilstrækkelig holdbarhedsvurdering af færdigretter med holdbarhed over 5 dage
 Manglende indplacering af de producerede fødevarer i kategorier med hensyn til 

stabilisering mod vækst af listeria
 Utilstrækkelig rengøring, der kan føre til forurening af produkter med listeria og 

etablering af listeria-biofilm. 

Risikoen for vækst af listeria stiger jo længere tid en fødevare opbevares på køl. Vi har 
derfor set på, hvordan regelefterlevelsen er i virksomheder, der producerer fødevarer 
med en holdbarhed over 5 dage. 18 virksomheder (24 %) med den produktion fik en 
eller flere indskærpelser.

Resultater i Del C i forhold til Del A
Overordnet er der en forbedring i forhold til del A for stort set alle kontrollerede områder. 

Resultaterne af spørgeskemaerne og kontrollen viser, at der er sket en stigning i antallet 
af virksomheder med en risikoanalyse, der er dækkende eller delvist dækkende for 
listeria fra knap 70 % til godt 93 %. 

Det samme gælder i forhold til virksomhedernes nedskrevne egenkontrolprocedurer, der 
tager højde for listeria, hvor der er sket en stigning af virksomheder med dækkende eller 
delvist dækkende nedskrevne egenkontrolprocedurer fra knap 70 % til godt 91 %. 

Der er dog stadig 28 % af virksomhederne, der har risikoanalyser og nedskrevne 
egenkontrolprocedurer, der kun vurderes som delvist dækkende. 

Resultaterne viser også, at ca. 78 % af virksomhederne fra del C med fremstilling af 
færdigretter med over 5 dages holdbarhed får produkterne undersøgt for listeria. Det er 
en stigning i forhold til del A, hvor 60 % af virksomhederne undersøgte produkterne for 
listeria. 
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METODE 

Fødevarestyrelsen gennemførte 156 kontrolbesøg i del C af kampagnepakken (se 
indledningen) i perioden 1. oktober 2016 til 31. januar 2017 

Del A blev gennemført med vejledning i fokus, og del C blev gennemført som en normal 
kontrol med fokus på listeria. Sanktionsniveauet i de to kampagner kan derfor ikke 
sammenlignes. En stor del af virksomhederne i del C var gengangere fra del A. 

Kølemad med en holdbarhed over 5 dage udgør den største risiko i forhold til listeria. 
Derfor blev virksomheder, der fremstillede kølemad med lang holdbarhed prioriteret til 
kontrol. Disse udgjorde ca. 49 % af de kontrollerede virksomheder.

Kontrollen blev som udgangspunkt gennemført som uanmeldte, ordinære besøg, men 
hvor det var nødvendigt, blev besøget anmeldt på forhånd. Kontrolbesøgene blev 
dokumenteret på kontrolrapporter efter de sædvanlige principper. 

Derudover samlede de tilsynsførende oplysninger om virksomhedstyperne, produktionen, 
procedurer, risikoanalyse m.v. samt gode arbejdsgange i et digitalt spørgeskema.

Der er i forbindelse med kampagnekontrollen udfyldt 156 spørgeskemaer, hvilket 
resulterer i en svarprocent på 100 %.

Kampagnen havde specielt fokus på risikoområder for kontaminering med og vækst af 
listeria og omfattede kontrol indenfor 4 lovgivningsområder: 

 Virksomhedens egenkontrol
 Hygiejne: Håndtering af fødevarer
 Hygiejne: Rengøring 
 Hygiejne: Vedligeholdelse 

Forud for kampagnen har Fødevarestyrelsen orienteret branchen om formålet med 
kampagnen via Fødevarestyrelsens hjemmeside, på Dialogforum for Kontrol og ved 
møder med Kost- og Ernæringsforbundet.
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