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Dette innlegget omhandler

• Kort om regelverk

• HACCP

• Internkontroll

• Kartlegging av risiko

• Registreringer

• Avvik og korrigerende tiltak

• Hvor «trykker skoen»

• Bilder fra Mattilsynets inspeksjoner

• Kort om smilefjes

• Evt. spørsmål





Kort om regelverk

Matloven
(Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.) 

• Ansvaret for å sikre trygg mat ligger hos 
næringsmiddelvirksomhetene 

• Varslingsplikt ved mistanke om utrygg mat
• Grunnlaget for alt regelverket på matområdet
• Har bestemmelser om hvilke virkemidler 

Mattilsynet kan bruke for å få gjennomført 
regelverket



Kort om regelverk

Næringsmiddelhygieneforskriften
(Forskrift om næringsmiddelhygiene )

• Sier at EU-forordning 852/2004 gjelder i Norge. 
• Nasjonale bestemmelser om bl.a. kjøletemperatur (maks +4°C) og 

temperatur for varmholding.(minst 60°C)



Kort om regelverk

Forordning 852/2004 om næringsmiddelhygiene

• Krav til HACCP-basert internkontrollsystem (artikkel 5)
• Gir bestemmelser om hvordan lokalene skal utformes (garderober, 

personaltoalett, håndvasker osv.)
• Bestemmelser om hvordan næringsmidler skal håndteres, lagres og 

beskyttes mot forurensning som kan gjøre de utrygge. 
• Regler om personalets helse og bruk av arbeidsantrekk.

(de konkrete kravene ligger i Vedlegg II)



Kort om regelverk

Internkontrollforskriften for næringsmidler
(forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen)

• Ledelsen skal sørge for at det etableres og drives internkontroll som 
sikrer at alt regelverk på matområdet etterleves.

• Alle som arbeider i en næringsmiddelvirksomhet plikter å følge 
rutiner fastsatt i internkontrollen

• Sier hvilke rutiner som må inngå og hvilke som skal være skriftlige



Internkontrollforskriften for 
næringsmidler

• Systematiske arbeidsmåter/rutiner som sikrer at krav i næringsmiddellovgivningen 
overholdes. 

• Med få ord:
- Fastsette ansvar for det som skal gjøres
- Ha grunnforutsetningene på plass
- Kartlegge risiko og sette inn tiltak for å styre disse på en god måte
- Jobbe systematisk med forbedringer
- Dokumentasjon av internkontrollarbeidet



Når forlanger Mattilsynet mer 
dokumentasjon enn minimum?

- I virksomheter med ansatte og særlig hvis det er flere skift, vil Mattilsynet normalt forlange at det           
kan dokumenteres at virksomheten har styring med ulike temperaturer. (Kjøling, steking, koking, 
nedkjøling, varmholding, varmt vann, skylletemperatur.)

- Hvis det observeres at det er mangler ved renholdet, vil vi forlange en skriftlig renholdsplan.

- Regelverket krever et system for sporbarhet et trinn tilbake og et trinn fram i omsetningskjeden, 
ofte vil det være behov for at sporbarhetsrutinene er skriftlig.



Kartlegging av farer, 
driftsansvarliges ansvar.

• Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal innføre, gjennomføre og opprettholde en eller 
flere permanente framgangsmåter som er basert på HACCP-prinsippene.

For meldepliktige virksomheter innebærer dette:

å gjennomføre en fareanalyse for å identifisere alle farer som må forebygges, fjernes eller 
reduseres til et akseptabelt nivå.

Hva er det vi må ha styring og kontroll på for at folk ikke skal bli syke av å spise mat som er 
håndtert i vår virksomhet?



Rutiner og dokumentasjon

• Rutine = en alminnelig akseptert måte å utføre en bestemt oppgave på

• Minimum av skriftlige rutiner i et IK-mat system:
• Rutine for avvikshåndtering
• Rutine for å hindre gjentagelse av avvik
• Rutine for internrevisjon
• Rutine for dokumentstyring

• I tillegg er det ofte nødvendig å dokumentere at det er gjort en fareanalyse. Det er 
vanskelig å gjennomføre denne uten at en har noe skriftlig.



Kartlegging av risikoforhold (HACCP)

• Når risiko er kartlagt, hva skal dere gjøre for å ha god styring med 
risikofaktorene? Hvilke rutiner må på plass?

• I kartleggingsprosessen er det viktig å tenke gjennom all 
matvarehåndteringen som foregår. På et kjøkken er det blant annet 
viktig å tenke på personalet som et mulig risikofaktor. 

• Personale som har andre oppgaver enn matlaging, må også sørge 
for at de ikke bringer med seg smittestoffer og forurensninger inn i 
rom der det håndteres mat. 

• Renholdere, teknisk personell og kontoransatte er faktisk ofte årsak 
til at mat har blitt kryssforurenset.



Avvikshåndtering og korrigerende 
tiltak

• Avvik = brudd på regelverk eller fastsatte rutiner

• Viktig at avvik blir varslet, for å kunne iverksette strakstiltak og hindre at samme feil 
gjentas. Kanskje fastsatte rutiner ikke var gode nok og må endres.

• Hvor lett, og hvor akseptabelt, er det å melde i fra om feil som du selv eller andre 
gjør? 

• Når de korrigerende tiltakene er gjennomført, er det viktig å sjekke at de virket som 
tiltenkt, før man lukker avviket.



Ren og urene soner / Ren og uren 
håndtering

Pasientrom Kjøkken

Tekniske rom Kjøkken

Besøkstoalett / off. toalett Personaltoalett



Ren og urene soner / Ren og uren 
håndtering

•Vi må skille på rene og urene soner, rene og 
urene arbeidsoppgaver. 

• Inndelingen etter en vurdering av risiko og mulig 
smittepress.



Kryssforurensning

• Kryssforurensning er uønsket overføring av smitte fra et punkt til et annet

• Eksempler

- fra rått produkt til varmebehandlet produkt 

- fra urent bestikk/servise til ren oppvask

- fra urene arbeidsklær til rent kjøkken

- fra urene hender til mat

- fra rom med høy smitterisiko til rom med lav smitterisiko



Hvordan unngå kryssforurensning?

• Hvor har tralla, evt.. redskapskassa vært?

• Hvor har han/hun som bruker

renholdsutstyr og verktøy vært?

Foto: Mattilsynet



Rent eller urent?



Kryssforurensning?





Viktig forebyggende tiltak

• En god håndhygiene er det viktigste smitteforebyggende tiltak!

Foto: www.sykepleien.no



Personlig hygiene

• Personale med mage-/tarmsykdom må ikke arbeide med mat! 

• Ikke skift til arbeidstøy hjemme. Skifting til rent arbeidstøy skal 
foregå i garderoben på arbeidsplassen. Tenk på alt det folk skal 
rekke før de kommer på jobb….. Stelle barn, kjæle med 
katten/hunden, lufte hunden, kjøre bil/buss, levere unger etc. etc. 

• Skifte eller tildekking av arbeidstøy mellom 
pasientbehandling/urene arbeidsoperasjoner og matlaging.



Apropos håndhygiene

Husk at overflater som 
stadig er i berøring av 
hender, må vaskes 
grundig minst daglig!

Foto: Mattilsynet



Hvorfor ikke lagre ting på gulvet?




















