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Slutrapport for kampagnen

Konfirmations- og julekampagne

INDLEDNING 

Temaet for denne kampagne er fødevaresikkerhed.

Travle perioder udfordrer virksomhederne
Restauranter o.l. har sværere ved at tilrettelægge produktionen optimalt i travle perio-
der. I de spidsbelastede perioder kan virksomhederne have en udfordring med at håndte-
re den øgede produktion i forhold til virksomhedens kapacitet.

Manglende kapacitet kan true fødevaresikkerheden 
Ved utilstrækkelig kapacitet er der større risiko end normalt for, at der sker uhensigts-
mæssig håndtering af fødevarer. Problemerne kan fx opstå i forhold til opvarmning, ned-
køling og krydskontamination. Risikoen for krydskontamination øges, når arbejdsflow og 
pladsforhold ikke er i overensstemmelse med produktionens omfang. 

Nogle bakterier, f.eks. Clostridium perfringens og Bacillius cereus1, kan give madforgiftin-
ger. Bakterierne udgør kun et problem, hvis de får lov til at vokse i maden eksempelvis 
ved en utilstrækkelig nedkøling. Det er derfor meget relevant at fødevarevirksomheder 
har kapacitet og procedurer til at sikre en effektiv og tilstrækkelig nedkøling og eventuel 
genopvarmning.

Konfirmations- og juletid er højsæson for fødevarebårne sygdomme
I 2014 udgjorde udbrud forårsaget af norovirus 40 % af alle opklarede udbrud og var 
dermed klart den største enkeltårsag til fødevarebårne udbrud. Herudover er opvarm-
nings- og nedkølingsfejl hyppigt årsag til sygdomsudbrud ved højtider. Ved højtider ses 
store udbrud, hvor mange mennesker bliver ramt, da flere spiser det samme.

1 Se publikationen ”Fakta om fødevarehygiejne – Bakterier” udgivet af Fødevarestyrelsen juni 2005 
(ISBN: 87-91569-70-2)
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FORMÅL

Kampagnens formål
I kampagnen vil Fødevarestyrelsen kontrollere virksomhedernes efterlevelse af reglerne 
og vejlede virksomhederne om forholdsregler og tilrettelæggelse af produktionen i de 
travle perioder. 

Kontrollen og vejledningen fokuserer på følgende tre områder:
- Fødevarehygiejne i spidsbelastede perioder, særligt med fokus på opvarmning, varm-

holdelse, nedkøling, køleopbevaring, optøning ved stuetemperatur, krydskontamina-
tion og buffethåndtering

- Tilstrækkelig instruktion af personalet i fødevarehygiejne i spidsbelastede perioder
- Tilrettelæggelse af produktionen i spidsbelastede perioder, så man tager højde for 

virksomhedens kapacitet (virksomhedens fysiske rammer, driftsinventar, personale)

KONKLUSION 

Overordnet kan det konkluderes, at resultaterne fra Konfirmations- og julekampagnen, 
der blev gennemført i 2016, er meget ens med tidligere kampagner i 2013 og 2014.

Generelt viser kampagnen fra 2016, at virksomhederne er rustede til at håndtere perio-
der med øget travlhed. Det samlede resultat for konfirmations- og julekampagnen viser, 
at der ikke er sanktioneret indenfor hygiejneområdet i 91,7 % af de udpegede detail-
virksomheder. 

Det kan dog samtidig konkluderes, at der fortsat er hygiejneområder, som virksomhe-
derne i spidsbelastningsperioder har vanskeligt ved at håndtere tilfredsstillende. Gen-
nemgang af sanktioner indenfor området ”Håndtering af fødevarer” viser tydeligt, at 
virksomhedernes udfordringer er nedkøling af fødevarer, risiko for kontaminering af 
fødevarer, opbevaringstemperaturer samt manglende tilgængelighed af håndvask. 

På baggrund af resultaterne anbefales et fortsat fokus på vejledning og kontrol af virk-
somhederne indenfor kontaminering samt opbevaringstemperaturer af fødevarer.

Kampagnen viser desuden, at 98,3 % af virksomhedernes personale er uddannet og 
instrueret tilstrækkeligt i forhold til det arbejde, som udføres.

Data for fødevarebårne sygdomme viser, at mange mennesker bliver berørt, når der er 
et sygdomsudbrud i forbindelse med en højtid. Det er derfor fortsat vigtigt for Fødevare-
styrelsen at have fokus på vejledning om korrekt nedkøling i forbindelse med fremtidige 
kontrolbesøg. Målet er at øge virksomhedernes viden om tilstrækkelig nedkøling, så an-
tallet af syge som følge af fødevarer i fremtiden falder.
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RESULTATER 

Resultaterne for 2016 fremgår af tabel 1. Til sammenligning er resultaterne fra 2013 og 
2014 indsat i henholdsvis tabel 3 og tabel 2.

457 virksomheder er kontrolleret inden for lovgivningsområdet ”Håndtering af fødeva-
rer”. Gennemgang af de 38 sager, hvor der er sanktioneret viser, at den største udfor-
dring for virksomhederne er nedkøling af fødevarer (15 sanktioner, svarende til 39 % af 
de sanktionerede virksomheder), risiko for kontaminering af fødevarer (9 sanktioner, 
svarende til 24 % af de sanktionerede virksomheder) og forkert opbevaringstemperatur 
(9 sanktioner, svarende til 24 % af de sanktionerede virksomheder). 

413 virksomheder er kontrolleret inden for lovgivningsområdet ”Uddannelse i hygiejne”. 
Her er sanktioneret i 7 tilfælde, fordi medarbejdere ikke havde kendskab til regler og 
procedurer for opvarmning og nedkøling eller for procedure ved norovirus.

METODE 

Tilsyn i detailvirksomheder.

TABELLER OG FIGURER

Tabel 1 Resultater Konfirmations- og julekampagne 2016
Samlet,

lovgivnings-
områder

Ingen an-
mærkninger 

(1)

Indskærpelse 
(2)

Påbud/ 
Forbud 

(3)

Bøder 
(4)

Sanktion 
i alt

I alt 
kontrol

Ingen 
sanktion 

%

Sanktion 
%

Hygiejne: 
Håndtering af 

fødevarer 419 33 0 5 38 457 91,7 8,3
Uddannelse i 

hygiejne 406 7 0 0 7 413 98,3 1,7
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Tabel 2 Resultater Konfirmations- og julekampagne 2014
Samlet,

lovgivnings-
områder

Ingen an-
mærkninger 

(1)

Indskærpelse 
(2)

Påbud/ 
Forbud 

(3)

Bøder 
(4)

Sanktion 
i alt

I alt 
kontrol

Ingen 
sanktion 

%

Sanktion 
%

Hygiejne: 
Håndtering af 

fødevarer 534 46 0 3 49 583 91,6 8,4 
Uddannelse i 

hygiejne 474 7 0 0 7 481 98,5 1,5 

Tabel 3 Resultater Konfirmations- og julekampagne 2013
Samlet,

lovgivnings-
områder

Ingen an-
mærkninger 

(1)

Indskærpelse 
(2)

Påbud/ 
Forbud 

(3)

Bøder 
(4)

Sanktion 
i alt

I alt 
kontrol

Ingen 
sanktion 

%

Sanktion 
%

Hygiejne: 
Håndtering af 

fødevarer 471 43 0 6 49 520 90,6 9,4
Uddannelse i 

hygiejne 421 2 0 0 2 423 99,5 0,5
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