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Säker mat  
All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att 
inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska 
finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas.  
 
Lagen säger att den som är ansvarig för köket också ansvarar för att maten som serveras är 
säker. Det gäller överallt, oavsett hur stor verksamheten är. Livsmedelslagstiftningen är mål-
styrd och går inte in på detaljer. Maten ska vara säker att äta men lagen tillåter olika sätt att 
säkerställa detta. 
 
Att våra kunder är delaktiga i matlagningen är värdefullt ur flera aspekter. Detta är fullt möjligt 
under förutsättning att man har bra hygienrutiner. 
 
 

Förutsättningar 
Ansvar 
Enhetschefen ansvarar för att det finns personal på enheten som har genomgått utbildning i 
livsmedelshantering/livsmedelshygien och att det finns egna skriftliga riktlinjer för livsmedels-
hanteringen på enheten. 
 

Utbildning 
All personal som hanterar livsmedel ska ha goda kunskaper om hur maten hanteras på ett 
säkert sätt. Vilket bland annat innefattar kunskaper om vikten av rätt temperatur på varma 
och kalla livsmedel och hur temperaturkontrollerna ska utföras. De ska känna till enhetens 
egna riktlinjer för livsmedelshantering och egenkontrollprogram, liksom den information som 
finns i nutritionshandboken om livsmedelshygien. 
 

Kostombud 
Kostombuden får regelbundet utbildning bl. a. inom området livsmedelshygien och ska vara 
en resurs på avdelningen när det gäller frågor kring kost och livsmedelshygien. 
 

Nyanställd personal 
All nyanställd personal på enheten ska känna till de riktlinjer och den information som finns i 
egenkontrollprogrammet för det gemensamma köket och nutritionshandboken. 
Kostombuden ansvarar för att nyanställda får informationen. 
 

Personlig hygien 
I Livsmedelslagen föreskrivs att personal som har eller kan misstänkas ha sjukdom eller 
smitta, sår, eksem eller annan skada, som kan medföra att smittämnen överförs via livsmed-
len, inte får hantera livsmedel. Den som haft diarré eller kräkningar måste ha varit symptom-
fri i 48 timmar. 

 
Den personal som arbetar i enhetens kök ska vara noggrann med handhygien. Klocka eller 
smycken på händer och underarmar får inte förekomma. Piercing, nagellack eller konst-
gjorda naglar är inte tillåtet i samband med livsmedelshantering. Långt hår ska vara uppsatt. 
Med långt hår menas axellångt och längre. 
 
Mobiltelefon kan sprida smittoämnen och bör inte användas i köket.  
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Eventuella sprickor och små infekterade sår skall skyddas genom användande av skydds-
handskar. Byte av handskar är lika viktig som tvätt av händerna och ska därför ske med 
samma frekvens. 
 

Klädsel 
Hela och rena arbetskläder ska användas vid arbete i kök. Köksförkläde ska finnas tillgäng-
ligt och ska användas vid mathantering. Arbetskläderna ska vara kortärmade.  
 
 

Utrustning i enhetsköket 
Enhetsköket ska vara utrustat med tvål, engångshanddukar eller liknande och handdesin-
fektionsmedel (handsprit i gelform är inte tillåtet) för att personalen ska kunna upprätthålla 
god handhygien. Köket bör även vara utrustat med ordentliga arbetsytor för att man ska 
kunna skilja på livsmedel, rent och använt porslin.  
 
Diskmaskin bör finnas och köras på högsta tillåtna temperatur, dock lägst +60°C. Diskresul-
tatet bör kontrolleras regelbundet och dokumenteras en gång per år.  
 

Termometer 
För att kunna mäta temperaturer på mat, matvaror och utrustning behövs en fungerande 
digital termometer. 
 

Termometerkontroll 
En gång per år eller vid misstanke om att termometern inte visar rätt ska en funktionskontroll 
genomföras. En kalibrering kan göras genom att mäta upp termometern vid åtminstone två 
kända temperaturer och dokumentera vad termometern visar. Temperatur 1 kokande vatten 

(100⁰C) och temperatur 2 isvatten (0⁰C). 
 

Skadedjur 
Skadedjur och insekter kan sprida smitta. Vid förekomst av skadedjur i enhetens kök kontak-
tas fastighetsägaren för vidare åtgärd. 
 

”Utomståendes” mat i enhetskökets kylskåp 
Boende, närstående eller personal får inte förvara sina kylvaror i det gemensamma kökets 
kylar. Om det inte finns kylskåp i de boendes lägenheter bör ett separat kylskåp för dessa 
finnas. Personal ska förvara sina matlådor i personalrummets kylskåp. Om inte detta finns är 
det ytterst viktigt att separera kylvarorna med tydligt uppmärkt hylla eller plastlåda med lock. 
 
 

 
 
 
 
 

 



                                   
  Egenkontrollprogram i Stöd och Service  

                                    2016-04-22       

 3 

Mathantering 
Mottagningskontroll 
Varm mat ska hålla en temperatur på minst +60°C. Mätning bör utföras med digital 
termometer och dokumenteras i avsedd tabell. 
 
Kalla rätter och kylvaror ska hålla en temperatur på högst +8°C. 
 
Frysvaror ska hålla en temperatur på -18°C eller kallare. 
 
Temperaturmätning görs även vid misstanke att temperaturen är för låg/hög. 
 
Temperatur och mottagningskontroll på ankommande varor görs en gång/vecka.  
Yttemperaturen mäts hos minst en ankommande kylvara med digitaltermometer. Kalla livs-

medel ska vara högst +8⁰C när de levereras till enheten. Mätresultatet protokollförs och sig-
neras. Kontrollera vid leveransen att livsmedel och förpackningar är hela och ej skadade. 
 
Om maten som levereras inte håller rätt temperatur kontakta levererande kök för hjälp med 
åtgärd. Levereras livsmedel som har för kort hållbarhet eller i trasiga förpackningar kontaktas 
köket för åtgärd. 
 

Förvaring 
Förvara kylvaror enligt angiven temperatur på förpackningen. En bra temperatur i kylskåpet 
är högst +4°C. Det motsvarar rekommendationen för kött och vissa pålägg och ökar även 
hållbarheten betydligt på samtliga livsmedel i kylen. Om det förekommer färsk fisk eller skal-
djur ska temperaturen hålla högst +2⁰C.  
Sätt in kalla livsmedel i kylskåpet så snart som möjligt vid leverans.  
 
I frysen ska temperaturen vara -18°C eller kallare. 
 
I kylskåp och frys ska det alltid finnas en termometer. Temperaturen i kylskåp och frys ska 
kontrolleras varje vecka. Lufttemperaturen avläses på termometern och dokumenteras i av-
sedd tabell. 
 
Om kyl och frys håller fel temperatur kontrollera att inställningen är riktig. Om felet kvarstår 
kontakta fastighetsägaren. 
 

Hantering av livsmedel 
Förvara olika typer av livsmedel åtskilda från varandra. 
 
Hantera råa och beredda livsmedel åtskilda. Använd exempelvis olika skärbrädor vid bered-
ning av råa livsmedel och beredning av sallad. Byt skärbräden minst 1 ggr/kvartal eller oftare 
om det behövs.  
 

Servering 
Maten som levereras till enheten ska serveras snarast möjligt. Varmhåll mat vid lägst +60oC i 
högst 2 timmar. 
 
Den varma maten ska hålla en temperatur på minst +60°C. Kalla rätter ska hålla en tempera-
tur på högst +8°C. Detta sker bäst med hjälp av kylbrickor. 
 
Mer mat än vad som beräknas gå åt ska inte läggas upp och överbliven mat ska slängas. 
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Säkra måltider till matgäster med allergi och överkänslighet 
Det behövs särskilda rutiner för att säkerställa att matgäster med allergi och överkänslighet 
inte blir sjuka av maten. Det gäller rutiner för att köpa in, förvara, hantera och tillaga och ser-
vera specialkoster på ett säkert sätt.  
 
Separat förvaring, separat utrustning samt separata serveringsbestick bör användas till olika 
typer av specialkost för att undvika risk för kontaminering. Märkning bör sitta på själva kärlet 
för att undvika att maten förväxlas. 

 

Spårbarhet  
Bäst före-datum på de livsmedel som förvaras på enheten ska kontrolleras regelbundet. Om 
bäst före-datum passerats görs en kontroll av att deras beskaffenhet fortfarande är fullt till-
fredsställande. Om de inte anses tjänliga ska de kasseras.  
 
Öppnad förpackning märks med öppningsdatum. 
 
Livsmedel som levereras från kostenhetens kök ska vara mäkta med bäst före datum. Om 
livsmedlet inte levereras i sin ursprungsförpackning ska det vara märkt med innehåll. 
Livsmedel som fryses in ska vara märkta med innehåll, bäst före datum och infrysningsda-
tum. 
 
Följesedlar, kvitton eller annan dokumentation ska sparas åtminstone så länge varan finns i 
lager. 
 

Upptining 
Frysta livsmedel bör tinas utan att ytan når så hög temperatur att mikroorganismer växer till. I 
de flesta fall är det lämpligast att tina i kylskåp, det är också mest skonsamt för exempelvis 
kött. 
Förpackade produkter i täta plastförpackningar kan tinas i kallt vatten, vilket går mycket for-
tare tack vare vattnets förmåga att transportera värmeenergi. En del frysta produkter är av-
passade för direkt värmebehandling och behöver inte tinas före tillagning. 
 

 

Nedkylning/uppvärmning 
När någon inte kan äta direkt vid serveringstillfället, måste maten snabbt kylas ner, exempel-
vis på en kylbricka eller i vattenbad och därefter förvaras i kylskåp.  
 
Vid större mängder, t ex en köttgryta måste nedkylningen anpassas så att kärntemperaturen 
kommer ner till +8⁰C eller lägre på mindre än 4 timmar. Kärntemperaturen mäts kontinuerligt 
och dokumenteras en gång per vecka med starttid och temperatur samt sluttid och tempera-
tur. 
 
När maten sedan ska värmas upp måste den upphettas till en kärntemperatur på +72°C.  
 
Nedkyld mat ska inte sparas längre än till nästa måltid. 
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Rengöringsrutiner för kökslokaler och utrustning  
 
Dagligen 
Arbetsbänkar 
Arbetsbänkar torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel.  

Spis 
Spisens ytor runt plattorna torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengö-
ringsmedel. 

Mikrovågsugn 
Torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel. Skyddslocket 
diskas i första hand i diskmaskin alt. handdiskas under rinnande varmt vatten med diskborste 
och anvisat rengöringsmedel, görs efter varje uppvärmning. 

Golv 
Golv torkas först med torr ren mopp och därefter med fuktig, ren mopp. Moppskaften för kök 
skall förvaras i köket och får endast användas i köket. 

Disktrasa och diskborste 
Om disktrasor används ska de bytas varje dag. Diskborstar ska rengöras i diskmaskin en 
gång/dag och bytas en gång/vecka. 
 

En gång i vecka 
Kylskåp 
Torkas med ren trasa lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel. Lådor och galler 
diskas under rinnande varmt vatten med diskborste och anvisat rengöringsmedel. 

Spis 
Ugnen torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel. 

Skåp under diskbänk 
Torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel. Om backar för 
källsortering finns; rengörs dessa med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengö-
ringsmedel.  

 

En gång i månaden 
Över- och underskåp 
Torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel. 

Skafferi 
Varorna plockas ut, därefter torkas med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengö-
ringsmedel. Om skafferiet är fuktigt, torkas torrt med papper eller så får det lufttorka. Därefter 
ställs varorna tillbaka. 

 

En gång per halvår 
Frys 
Frysar frostas av var 6: e månad eller oftare om behov finns. När frysen är avfrostad torkas 
med ren trasa, lätt fuktad med vatten och anvisat rengöringsmedel. Lådor och galler diskas 
under rinnande varmt vatten med diskborste och anvisat rengöringsmedel och torkas med 
papper. 

Spis 
Spisen dras fram och det torkas under och runt spisen med torr ren mopp, därefter torkas det 
med fuktig ren mopp. 
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Övrigt 
Trasa byts alltid mellan varje nytt arbetsmoment. Alla fuktiga ytor torkas torra med papper 
eller lufttorkas.  

 

Dokumentation 
All rengöring som inte sker dagligen (t ex frys, kylskåp, spis och skåp) ska dokumenteras. 
Listor ska finnas för egenkontroll avseende temperaturkontroll och rengöring, vilka ska spa-
ras i ett år.  

 
 

 

  Åtgärdsprogram om något händer 
 

 Om kylskåp, frys, diskmaskin etc. går sönder; ring fastighetsägaren. 
 

 Om den levererade maten, kylvaror eller frysvaror inte håller rätt temperatur när den 
kommer, ring levererande kök eller butik för hjälp med åtgärd. 

 
 Om bäst före datum på förpackade varor har passerats när de levereras; kontakta 

levererande kök eller butik för åtgärd.  

  

 Om varor med kort hållbarhet eller trasiga förpackningar förekommer, kontakta lev-
ererande kök eller butik. 

  

 Kontakta kostchef vid upprepade problem med: dålig varmhållning av maten, kort 
hållbarhet eller trasiga förpackningar. 

  

 Alla åtgärder som vidtagits för att rätta till avvikelser och konstaterade brister ska 
dokumenteras. 
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