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Slutrapport for kampagnen 

Fødevarevirksomheders instruktion af 

medarbejdere 

INDLEDNING  

Baggrunden for kampagnen 

Det er vigtigt at personer, som håndterer fødevarer, har kendskab til fødevarehygiejne, 

HACCP og personlig hygiejne. I alle fødevarevirksomheder skal personalet instrueres eller 

uddannes i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører. 

Instruktionen/uddannelsen skal gives fra første ansættelsesdag. Lederen af 

fødevarevirksomheden er ansvarlig for, at personalet har den rette instruktion eller 

uddannelse.  

 

Tidligere skulle alle relevante medarbejdere have gennemgået et kursus i 

fødevarehygiejne hos en godkendt kursusudbyder. Denne bestemmelse i den danske 

fødevarelovgivning er nu fjernet, og tilbage er kravet om, at virksomhedslederen skal 

instruere/uddanne sit personale, jf. fødevarehygiejneforordningen.  

 

Fødevarestyrelsen har med denne kampagne sat fokus på hygiejneforordningens 

bestemmelse om, at lederen af fødevarevirksomheden skal sikre, at personale 

instrueres/uddannes i rimeligt forhold til det arbejde, som de udfører.  

 

Medarbejdere i fødevarevirksomheder skal have kendskab til hygiejnisk håndtering af 

fødevarer for at kunne producere sikre fødevarer og måltider, der ikke gør folk syge. 

Uddannelse/instruktion af personale skal forebygge sygdomsudbrud. 
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Formål 

 

• At sætte fokus på samt oplyse og vejlede virksomhederne om deres ansvar for 

instruktion/uddannelse af personale. 

• At afklare om virksomhedslederne påtager sig dette ansvar 

 

 

 

KONKLUSION  

Få sanktioner, meget vejledning 

Der er givet få sanktioner, idet mange virksomheder har god praksis med 

sidemandsoplæring, ansættelse af uddannet personale m.v.  

Der er tillige hermed givet vejledning og der er oplyst om emnet instruktion/uddannelse 

af personale.  

I mange tilfælde har lederen ikke været til stede ved kontrollen på virksomheden, og 

derfor har man ikke kunnet interviewe ham/hende. 

Overtrædelser afledt af kampagnen 

Der er konstateret få overtrædelser i forbindelse med uddannelse af personale. I nogle af 

disse tilfælde er der tillige konstateret konkrete fejl, som er blevet sanktion.  

Det vil sige, at kampagnen har medført indskærpelser under andre lovgivningsområder.  

 

Kampagnen viser at: 

• Virksomhederne generelt har styr på uddannelse af personale 

• der er få af virksomhedslederne, der ikke lever op til reglerne om at påtage sig 

ansvar for uddannelse/instruktion af personale. 
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RESULTATER  

Der er i alt foretaget 1541 kampagnetilsyn. 

Tabellen viser, at regelefterlevelsen umiddelbart er meget høj, men som beskrevet under 

konklusionen, har kampagnen medført indskærpelser under andre lovgivningsområder. 

Der er givet 6 indskærpelser direkte under lovgivningsområdet ”Uddannelse”. 

Herudover er der vejledt i en del virksomheder. 

 

METODE  

Kampagnekontrollerne blev gennemført i forbindelse med ordinære kontroller i 

fødevarevirksomheder i detail med ansat personale samt i engrosvirksomheder. 

 

Kontrollerne er udført i perioden 1.marts – 30.november 2018. 

 

Kontrollens udførelse: 

Kontrollen er udført, hvis muligt, ved at være i dialog med den ansvarlige leder. Der er 

kontrolleret generelle procedurer for instruktion/uddannelse af personale, der håndterer 

fødevarer, herunder ved ny ansættelser og situationer med sygdom eller ved 

spidsbelastninger i virksomheden. Virksomhedens procedurer for dette må gerne være 

mundtlige, men virksomhedslederen skal kunne redegøre herfor. 

 

Hvis virksomhedslederen ikke har været til stede, er der i stedet spurgt en medarbejder 

om, hvordan han/hun fik instruktion/uddannelse ved opstart af den pågående 

arbejdsopgave.   
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TABEL 

Tabellen viser resultatet af de givne sanktioner på kontrollerne. 

 

Kontrolenhed Ingen 
anmærkninger 

(1) 

Indskærpelser 
(2) 

Påbud/Forbud 
(3) 

Bøder 
(4) 

FødevareKbh 638 5 0 0 
FødevareNordØst 351 0 0 0 
FødevareSjælland/Fyn 255 0 0 0 
FødevareSydVest 297 1 0 0 
I alt 1541 6 0 0 
 

Resultaterne udregnet i % 

 

Kontrolenhed Ingen 
anmærkninger 

(1) 

Indskærpelser 
(2) 

Påbud/Forbud 
(3) 

Bøder 
(4) 

FødevareKbh 99,2 0,8 0,0 0,0 
FødevareNordØst 100,0 0,0 0,0 0,0 
FødevareSjælland/Fyn 100,0 0,0 0,0 0,0 
FødevareSydVest 99,7 0,3 0,0 0,0 
I alt 99,6 0,4 0,0 0,0 
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