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Slutrapport for kampagnen 

”Styring af listeria i institutionskøkkener, 

hospitalskøkkener, cateringvirksomheder mv. – Del A” 

INDLEDNING 

Som følge af kritisk eftersyn af den danske listeriaindsats har Fødevarestyrelsen igangsat 
en række initiativer for at bekæmpe og forebygge listeria i fødevareproduktionen. Blandt 
disse initiativer er en pakke med tre kampagner (del A, B og C) med bredt fokus på 
listeria. Kampagnerne er målrettet institutionskøkkener, fx hospitals – og 
plejehjemskøkkener samt cateringvirksomheder mv. med produktion af mad til personer 
i risikogruppen for listeria samt de virksomheder, der fremstiller og leverer produkter/ 
råvarer/ ingredienser til disse. Kampagnens del A afrapporteres i denne slutrapport. 
 
Mange ældre og svækkede personer i risikogruppen for listeria får leveret mad gennem 
madudbringningsordninger eller får serveret mad, der er produceret i 
institutionskøkkener eller i cateringvirksomheder. Hvis der sker en fejl ved fremstillingen 
af maden i disse køkkener, kan konsekvensen være alvorlig, og køkkenerne bør have 
særligt fokus på fødevaresikkerhed, herunder på listeria.  
 
Indenfor offentlig kostforplejning er der en tendens til, at mad får en lang holdbarhed på 
køl. Dette kræver særlig opmærksomhed i virksomhederne, da produkter med lang 
holdbarhed opbevaret på køl, kan udgøre en risiko for listeria.  
 
Kampagnens del A var målrettet brug af produkter/råvarer/ ingredienser i 
institutionskøkkener, hospitalskøkkener, cateringsvirksomheder m.v. Formålet var at se 
på virksomhedernes kendskab til risiko for listeria og tilstrækkelige procedurer og 
risikoanalyser, når de fremstiller færdigretter med lang holdbarhed. 
 
Fokus var særligt på virksomhedernes procedurer, risikoanalyser, hygiejne samt 
færdigretters holdbarhed. 
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KONKLUSION 

Det overordnede formål med kampagnens del A var at se på, om virksomhederne har 
forholdt sig til risikoen for listeria i deres brug af produkter/ råvarer /ingredienser, når de 
fremstiller færdigretter med lang holdbarhed. 

Kontrolkampagnen var tilrettelagt med vejledningsaspektet i fokus. Konkret har det 
betydet, at de tilsynsførende i højere grad har vejledt virksomhederne om reglerne og i 
mindre grad givet sanktioner, medmindre der var alvorlige forhold. Derfor er der også 
kun 11 virksomheder (4 %), der har fået en anmærkning. Til sammenligning er den 
gennemsnitlige regelefterlevelse for fødevarevirksomheder i Danmark på 85 % 1 (og som 
følge heraf sanktioneres der i 15 % af virksomhederne). 

Det meget tilfredsstillende, at over 90 % af de kontrollerede virksomheder er bekendt 
med, at der kan være listeria i produkter/ råvarer/ ingredienser og at listeria kan udgøre 
en risiko i færdigretter. Det er endvidere meget tilfredsstillende, at 83 % af 
virksomhederne forholder sig til mærkningsoplysninger på de frosne produkter, de 
anvender, både i frosset og i optøet tilstand. 

Resultaterne viser imidlertid, at kun godt halvdelen af virksomhederne har nedskrevne 
procedurer og en risikoanalyse for listeria. Det gælder især de ”mindre” virksomheder 
(virksomheder, der fremstiller op til 500 måltider om dagen). Det er samtidig disse 
virksomheder, der tilsammen fremstiller hovedparten af færdigretterne. 

Virksomheder af en vis størrelse har oftere styr på deres risikoanalyse og har nedskrevne 
procedurer. Dette er ikke overraskende, da disse typisk har personale allokeret til at 
varetage egenkontrollen. 

2 % af virksomhederne var ikke bekendt med, at der kan være listeria i deres 
produkter/råvarer/ ingredienser, og de samme virksomheder havde typisk ikke 
nedskrevne procedurer eller en risikoanalyse for listeria. Denne mangel på basal viden og 
produktkendskab kan i værste fald forårsage sygdom og dødsfald, fordi disse 
virksomheder også producerer færdigretter med lang holdbarhed. 

Resultaterne viser således, at der er behov for vejledningsmateriale om listeria til 
virksomhederne, inklusiv operationalisering af regler. Det kan fx være praktiske 
eksempler på prøveudtagningsplaner, risikoanalyser mv. Materialet udarbejdes i løbet af 
2016 og dele af det vil være tilgængeligt for virksomhederne inden kampagnen gentages 
ultimo 2016. 

Kampagnens del C følger op på resultaterne fra del A og det forventes, at del A har haft 
en positiv effekt på kendskabet til listeria i institutionskøkkenerne. 

                                           
1 Kilde: Fødevarestyrelsen, baseret på regelefterlevelse på fødevareområdet i 2015 
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RESULTATER 

I perioden juni til december 2015 gennemførte Fødevarestyrelsen 289 kontrolbesøg i 
virksomheder, der fremstiller mad til ældre og svækkede personer samt til patienter på 
hospitaler. De relevante virksomheder for kampagnen er hospitals- og 
plejehjemskøkkener samt cateringvirksomheder, der fremstiller færdigretter med en lang 
holdbarhed. 

21 virksomheder er i forbindelse med opgørelsen af resultater sorteret fra, idet de viste 
sig alligevel ikke at opfylde kriterierne for kontrolkampagnen. Netto indgår således 268 
virksomheder i resultat opgørelsen. 

62 virksomheder fremstillede ikke færdigretter med en holdbarhed på mere end 5 dage. 
Disse er alligevel medtaget i resultatopgørelsen, fordi de fremstiller mad til 
risikogruppen, og fordi disse virksomheder under alle omstændigheder skal forholde sig 
til risikoen for listeria i deres produktion.  
 

Sanktioner 

Der er givet 13 indskærpelser til i alt 11 virksomheder. 2 virksomheder fik således 2 
indskærpelser (1 på lovgivningsområdet ”egenkontrol” og 1 på lovgivningsområdet 
”hygiejne, håndtering af fødevarer”). 8 virksomheder fik 1 indskærpelse på 
lovgivningsområdet ”egenkontrol” og 1 virksomhed fik 1 indskærpelse på 
lovgivningsområdet ”hygiejne, håndtering af fødevarer”. 

Halvdelen af de virksomheder, der fik en indskærpelse var ”mindre” (1-500 måltider om 
dagen) og halvdelen af virksomhederne var middelstore (501-1000 måltider om dagen). 

 

Oplysninger fra checkskemaer 

Der er i forbindelse med kampagnekontrollen udfyldt 237 checkskemaer, hvilket 
resulterer i en svarprocent på 82 %. 

21 virksomheder var ikke relevante for kampagnen. Resultatopgørelsen baseres herefter 
på 216 checkskemaer og 268 virksomheder. 

Måltidsvolumen 

Det fremgår af checkskemaerne, at 165 virksomheder fremstiller op til 500 måltider om 
dagen. 28 virksomheder fremstiller op til 1000 måltider om dagen og 22 virksomheder 
fremstiller op til 5000 måltider om dagen. For 1 virksomhed var antal daglige måltider 
ikke oplyst. En daglig produktion på op til 500 måltider dagligt ses især for 
plejehjemskøkkenerne. 

De virksomheder, der fremstiller op til 500 måltider om dagen, har imidlertid et samlet 
måltidsvolumen på op til 82.500 måltider om dagen, hvis de producerer op til deres 
maksimum. Virksomheder, der producerer mellem 500 og 1000 måltider om dagen, 
producerer op til 28.000 måltider om dagen.  
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Virksomheder, der fremstiller færdigretter med lang holdbarhed: 

83 (38 %) af de 216 virksomheder fremstiller færdigretter med holdbarhed på køl på 
mere end 5 dage. 50 (60 %) af disse virksomheder undersøger færdigretterne for 
listeria, mens 30 virksomheder (36 %) ikke gør det. Det er ikke nødvendigvis forkert, da 
færdigretter, der ikke er spiseklare, ikke skal undersøges for listeria, jf. 
mikrobiologiforordningen.2 

Bevidsthed om risiko for listeria i produkter 

2 % af virksomhederne er ikke bekendt med, at der kan være listeria i produkter/ 
råvarer/ ingredienser, der benyttes til færdigretter. Disse virksomheder har typisk heller 
ikke nedskrevne procedurer eller risikovurdering for listeria. Over halvdelen af disse 
virksomheder (1 hospitalskøkken, 3 plejehjemskøkkener og 1 cateringvirksomhed) 
producerer færdigretter med lang holdbarhed og alle med en daglig produktion på 1-500 
måltider om dagen. 

78 % anvender frosne produkter i færdigretter og heraf har 85 % forholdt sig til den 
holdbarhed, der er angivet på produkter/ råvarer/ingredienser både i frosset og optøet 
tilstand. Kun 4 % af virksomhederne, der anvender frosne produkter/ råvarer/ 
ingredienser i færdigretter, har ikke forholdt sig til holdbarhedsmærkningen. Det gælder 
plejehjemskøkkener og catering virksomheder, alle på nær 1 med en daglig produktion 
på 1-500 måltider. 

METODE 

Kontrollen blev gennemført i perioden juni til december 2015 i virksomheder, der 
fremstiller mad til syge, ældre samt patienter på hospitaler, som er i risiko for at få 
listeria infektion. 
Kontrollen blev gennemført som anmeldte, ordinære kontrolbesøg, hvor Fødevare-
styrelsen: 
 

• Kontrollerede virksomhedernes procedurer for og risikoanalyse af produkter 
/råvarer /ingredienser i forhold til listeria. 

• Kontrollerede virksomhedernes procedurer ved brug af frosne fødevarer. 
• Vejledte virksomhederne om brug og håndtering af produkter /råvarer 

/ingredienser med særligt fokus på anvendelse af frosne fødevarer som 
ingredienser. 

 
Ved kontrolbesøget anvendte de tilsynsførende desuden et checkskema med en række 
spørgsmål til virksomhederne for at belyse i hvilket omfang virksomhederne har forholdt 
sig til listeria i deres produktion. 
 

                                           
2 Producenten af en fødevare afgør, hvorvidt fødevaren skal kategoriseres som ”spiseklar” eller ”ikke-spiseklar”. 
Kun spiseklare fødevarer skal undersøges for listeria 
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Vejledningsaspektet blev vægtet højt fordi formålet med kampagnen dels var at 
undersøge, hvilke yderligere redskaber og vejledninger om listeria, der er behov for, dels 
at give virksomhederne et videns løft. 
 
Branchen var orienteret forud for kampagnen via Fødevarestyrelsens hjemmeside og 
gennem møder i Dialogforum. 
 
For at målrette kontrolbesøgene til de for kampagnen relevante køkkener, blev der i 
nogle tilfælde gennemført telefon interview forud for kontrolbesøgene. 
De relevante virksomheder for kampagnen skulle opfylde følgende kriterier: 

• Virksomheden skal fremstille mad til personer i risikogruppen for listeria. 
• Virksomheden skal fremstille kølemad (færdigretter og/eller smørrebrød) med 

lang holdbarhed dvs. mere end 5 dage. 
 
De relevante virksomhedstyper er primært hospitals- og plejehjemskøkkener samt 
cateringvirksomheder. 
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