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Syfte 
 
 

Syftet med denna utbrottslathund är att ge en ökad samsyn mellan länets kommuner och 
möjlighet till effektivare smittspårning och åtgärder vid inträffade utbrott. 
Genom samverkan med Smittskydd Stockholm och berörda kommuner regionalt samt 
Länsveterinären, kan vi bättre utnyttja befintlig kunskap och erfarenhet. 
Samordnade och snabba insatser är nödvändigt för att kunna fastställa smittämnet och 
spåra smittkällan.  
Snabba insatser kan också förhindra att fler insjuknar vilket bidrar till lägre kostnader för 
sjukvården och samhället. 
Behov av handfast vägledning för utredning och åtgärder kan aldrig underskattas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utbrottslathunden är framtagen av representanter från kommunernas Miljö-och 
hälsoskyddsförvaltningar, Länsstyrelsen och Smittskydd Stockholm. Originalet finns på 
Smittskydd Stockholm.  
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Bakgrund 

Handläggning vid utbrott av smittsamma sjukdomar – fördelning 
av ansvar mellan myndigheter 
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar är det landstingets smittskyddsenhet, Smittskydd 
Stockholm, som ansvarar för personinriktade åtgärder. Miljöförvaltningen eller 
motsvarande ansvarar för objektsrelaterade åtgärder, det vill säga om utbrottet har ett 
samband med till exempel livsmedel, dricksvatten, badvatten, avlopp, ventilation eller 
husdjur. Kontakta alltid Smittskydd Stockholm för samråd och information. 
Smittskydd Stockholm kan till exempel känna till sjukdomsfall som inträffat i andra 
kommuner som orsakats av samma smittkälla. Smittskydd Stockholm avgör om flera 
humanprover bör tas och kan också medverka till att det görs.  
Smittskydd Stockholm informerar Länsstyrelsen om viktiga pågående utbrott.  
Länsstyrelsen har övergripande samordningsansvar för smittskyddet i länet och är behörig 
kontrollmyndighet vid vissa anmälningspliktiga djursjukdomar samt livsmedel- och foder i 
primärproduktionen. Länsstyrelsen har också samordningsansvar vid händelse av kris, till 
exempel vid epizootier, salmonellautbrott, större livsmedels-eller foderutbrott, 
dricksvattenutbrott, pandemier med mera. Vid djursmitta eller smitta med anknytning till 
livsmedel eller foder i primärproduktion, kontaktas alltid Länsstyrelsen.  
Kontakta även Länsstyrelsen vid utbrott på livsmedels- eller dricksvattenområdet som är 
av större dignitet eller som kan beröra flera kommuner. Länsstyrelsen kan vid behov 
hjälpa till med samordning av information till andra regionala och eventuella nationella 
aktörer.  

Bedömning av inkommen anmälan 
När du får en anmälan om ett misstänkt utbrott är det viktigt att prioritera detta och agera 
snabbt med inspektion och provtagning. Dokumentera allt. 
Du får en anmälan från en privatperson, livsmedelsföretagare eller från Smittskydd 
Stockholm via telefon, e-tjänst eller e-post. Exempel på frågeformulär för anmälan av 
misstänkt matförgiftning se bilaga 1. 
Om smittan är objektsrelaterad till din kommun, kontakta Smittskydd Stockholm för 
samråd innan du påbörjar utredningen. 
Telefon till Smittskydd Stockholm 08-123 143 00 vx. 
Gör en första bedömning av om anmälan rör sig om ett sannolikt utbrott. Grundprincipen 
är att vid sannolikt utbrott, med två eller fler sjuka, ska utredning alltid inledas enligt 
SLVFS 2005:7. Utredning ska då ske skyndsamt, eventuellt med provtagning. 
Hjälp med bedömning och utredning av matförgiftningar, se bilaga 2. 
Sammanställning av olika matförgiftningsagens, se bilaga 3. 
Om smittan rör djur eller livsmedel- eller foder i primärproduktionen, meddela även 
länsveterinären på 010-223 10 00 (vx) under kontorstid eller e-post: 
lansveterinar.stockholm@lansstyrelsen.se 
Vid brådskande ärenden efter kontorstid, kontaktas länsveterinären via Länsstyrelsens 
TiB, genom det nationella TiB-numret: 0771-800 900.  

  

mailto:lansveterinar.stockholm@lansstyrelsen.se.
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Utredning av livsmedel 
Utredning innebär först en bedömning om något måste göras med den anmälan du fått. 
Diskutera gärna med Smittskydd Stockholm. 

Bara en person sjuk  
Misstänkta matförgiftningar med bara en sjuk person, föranleder normalt sett inte någon 
utredning från Miljöförvaltningens sida, med följande undantag:  

• Om den misstänkta måltiden innehåller tonfisk, makrill, escolar (smörfisk ), rå köttfärs 
(medium rare hamburgare eller råbiff), ostron, musslor eller groddar.  

• Vid anmälningar som rör allergiska reaktioner från ett visst livsmedel och anmälaren 
misstänker att en produkt är felmärkt eller kontaminerad av någon allergen.  

• Om anmälaren hänvisar till positiva avföringsprover.  

• Om anmälaren hänvisar till blodiga diarréer (kan tyda på EHEC, Shigella eller 
Campylobacter).  

• Om anmälaren hänvisar till tal- och sväljsvårigheter, dubbel- eller dimsyn (kan bero på 
botulism).  

• När anmälaren förutom sjukdomssymptomen uppger andra brister i den utpekade 
verksamheten som du finner anledning att följa upp. I de fallen ska ärendet bedömas 
som ett klagomål. 

Väg samman svaren och bedöm om fortsatt utredning ska ske/ alternativt avsluta 
anmälan med skriftlig motivering. 

Vid misstänkt utbrott, två eller flera personer har insjuknat 
Arbetsfördelning 
I inledningsskedet av ett utbrott kan det bli många telefonsamtal och uppgifter som ska 
bearbetas och utföras. Det är därför viktigt att närmaste chef eller kollega underrättas om 
att utredning av ett misstänkt utbrott pågår. Omfördelning av arbetsuppgifter kan bli 
nödvändigt. 

Primära kontakter 
Kontakta Smittskydd Stockholm. 
Det kan även bli aktuellt att kontakta nämndens ordförande och informera 
kommunstyrelsens ordförande. Detta gäller även vid enstaka fall av botulism. 
Kontakta vid behov även informationsavdelningen och den ansvarige för kommunens 
webbplats. 
Ta löpande ställning till vilken information som ska gå ut till allmänheten och vem som i så 
fall ska informera. 
Om en lokal epidemiberedskapsplan finns, diskutera med Smittskydd Stockholm om den 
ska tas i bruk. 
Vid behov informera andra myndigheter så att utredningen kan ske i samråd. Detta 
behöver dock inte göras i det mest akuta skedet när det är bråttom att påbörja 
utredningen. 
Stöd för utredningen kan även fås av Livsmedelsverkets utbrottsjour vardagar  
kl 8.00–16.00 på telefon 073-354 53 23 eller på livsteck.net/Utbrottsstöd-krisstöd. 
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Inspektion av livsmedel 
Du har bestämt att fortsätta utredningen och göra en inspektion av livsmedelslokalen.  
 
Ta alltid med provtagningsutrustning när du gör en inspektion i samband med ett 
misstänkt utbrott. 

Provtagningsutrustning 
• Kylväska, kylklabbar, för att proverna ska hålla sig kalla, normalt 3–4 stycken. 
• Provtagningsburkar. 
• Påsar (för sallad, groddar och liknande där det inte är säkert att 200 g får plats i en 

burk).  
• Sterila skedar eller engångsskedar, tillräckligt många för att ha en ny sked för varje 

prov, detta är viktigt för att vi ska kunna spåra eventuella smittor. 
• Märkningspenna eller märkningsetikett (som fäster på burkarna). 
• Termometer. 
• Skyddskläder och plasthandskar. 
• Kamera om något behöver dokumenteras. 
• Följesedel ska följa med provtagningsväskan. På följesedeln ska det stå vilka prover 

som väskan innehåller och vilka analyser som ska göras. Följesedeln kan med fördel 
skrivas ut och tas med på kontrollen.  

Vid kontrollen 
Den aktuella måltiden 
Börja med att undersöka om det finns kvar rester från den aktuella måltiden/misstänkta 
livsmedlen. Ta reda på så mycket som möjligt kring det aktuella serveringstillfället; 

• Hur många gäster serverades? 
• Hur många personer serverades av den aktuella maten? 
• Serverades det andra rätter vid denna tidpunktsom innehöll samma råvaror, och hur 

många portioner i sådana fall? Denna information bör verksamhetsutövaren även 
kunna bekräfta via notor om det behöver säkerställas.  

 
Gå igenom vilken mat som serverats. Vid större utbrott bör detaljerade menyer lämnas 
från verksamhetsutövaren,  

• Vilka råvaror som använts och var dessa köpts in? 
• Dokumentera uppgifter som gör att råvarorna kan spåras, såsom märkningen på 

förpackningar eller följesedlar. 
Gå igenom hur den misstänkta maten hanterats, beretts och tillagats och kontrollera om 
hanteringen har varit sådan att livsmedelshygieniska risker minimerats. Exempel på 
brister som kan innebära förhöjda risker är: 

• För höga förvaringstemperaturer. 
• Otillräcklig separering och/eller varuskydd under förvaring. 
• Otillräcklig separering och korskontaminationsrisk vid beredning. 
• Otillräcklig värmebehandling, för låg temperatur vid varmhållning, bristfällig 

nedkylning. 
• Otillräcklig sköljning av grönsaker.  
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Personalinformation 
Personalinformation kan bekräftas av personalliggare. 
 
Vilken personal arbetade och med vilka arbetsuppgifter? Det är viktigt att den personal 
som hanterade livsmedlen i lugn och ro får berätta hur livsmedlen har hanterats samt 
besvara följande frågor: 
• Har du själv haft mag-tarmsymtom och i så fall när? 
• Har någon nära anhörig haft mag-tarmsymtom, och i så fall när? 
• Vilka rutiner gäller vid sjukdom på din arbetsplats? 
• Har du nyligen varit utomlands, och om så är fallet, när och var? 
• Vilka hygienrutiner gäller på din arbetsplats? 

 

Hygien 
• Finns tillräckliga handtvättsmöjligheter i kök och på personaltoalett? 
• Om möjligt, kontrollera om personalen verkar tvätta händerna. 
• Är personalens händer rena, samt fria från smycken och sår? 
• Är lokalerna och speciellt arbetsytor och utrustning rena? 
• Hur ofta byts arbetskläder, och hur tvättas dessa? 
• Finns det spår av skadedjur? 

 

Anmälningar 
Undersök om verksamhetsutövaren själv fått information om den aktuella anmälan eller 
om andra anmälningar inkommit. Om så, bör du efterfråga vilka åtgärder som vidtagits 
och/eller planeras.  
Om verksamhetsutövaren fått in fler anmälningar som inte kommit till Miljöförvaltningens 
kännedom så bör du försöka få kontakt med dessa. Verksamhetsutövaren bör även 
informeras om skyldighet att informera Miljöförvaltningen om misstankar om att företaget 
släppt ut livsmedel som inte uppfyller kraven och/eller är skadliga för människans hälsa 
(artikel 19, EG -förordning 178/2002). 

Förbud/omhändertagande/avbrytande av driften 
Om risk finns att fler insjuknar vid fortsatt öppethållande, kan beslut om föreläggande 
eller förbud om hantering av livsmedel bli aktuellt med stöd av 22 § livsmedelslagen. 
Misstänkta livsmedel kan med stöd av 24 § livsmedelslagen bli omhändertagna om 
föreläggandet eller förbudet inte följs. Detta kan ske i väntan på provresultat. Driften på 
anläggningen kan avbrytas tillfälligt med stöd av förordning (EG) 882/2004, Artikel 54 e. 
Se även rubriken ”Ersättning på grund av myndighetens ingripande”. Det är därför viktigt 
att delegation finns för att kunna fatta sådana beslut eftersom tidsaspekten har stor 
betydelse. 

Rengöring 
Vid misstänkt smitta krävs ordentlig rengöring av lokal och utrustning, samt att alla trasor 
och rengöringsutrustning kastas efter användning. Extra viktigt: toaletter, tvättställ, 
kranar, handtag och avlopp. Mekanisk rengöring bör utföras med ett rengöringsmedel som 
är godkänt för livsmedelslokaler. Observera att rengöringsflödet ska gå från rent till orent 
för att förhindra återsmitta, samt att det kan finnas olika rengöringsmedel och metoder för 
olika typer av smittor. Högtryckstvätt bör undvikas på grund av risk för aerosolsmitta. 
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Provtagning av livsmedel 
• Provtagning görs enligt instruktioner för provtagning. Om du inte har sterila 

provburkar och skedar så använd dubbla plastpåsar och sterila kompresser (finns på 
apotek). Ring alltid till laboratoriet och rådgör med dem vilka parametrar, utöver de 
ordinarie, som ska analyseras. 

• Prov ska framförallt tas på kvarvarande rester eller råvaror. Om rester 
saknas så kan liknande maträtter/livsmedel provtas, Om misstänkt mat kylts ned och 
brister återfinns i verksamhetsutövarens nedkylning så kan man även ta prov på 
liknande rätter som genomgått samma nedkylningsprocess. 

• Tänk på att mikroorganismer och eventuella toxiner från dessa inte 
sprider sig jämnt i livsmedel. Detta innebär att man till exempel vid provtagning 
av en maträtt i en kantin bör ”plocka” mat från olika delar och djup. 

• Fyll provtagningsburkarna ända upp. För de flesta analyserna, inklusive 
misstänkt matförgiftning, behövs 200 gram vilket ryms i provtagningsburkar. 
Eftersom det kan behövas uppföljande analyser för att säkerställa resultat så bör 
burken fyllas ända upp och inte bara till markeringen. Vissa gånger kan det behövas 2 
burkar från samma prov. Ett sådant tillfälle är om du både vill göra en mikrobiologisk 
och en kemisk (till exempel allergener) analys. 

• Även vid misstanke om att orsaken bakom matförgiftningen är Clostridium 
perfringens bör två burkar från samma prov tas, eftersom kylförvaring av provet 
mycket snabbt avdödar aktivt växande bakterier vilket kan ge missvisande resultat. 
Frakta därefter ett prov i kyla och ett utanför. Detta gäller även misstanke om att 
Campylobakter skulle ha orsakat utbrottet eftersom infrysning minskar antalet 
bakterier. 

• Om maten som ska provtas är varm så bör den kylas ned till under + 8 grader så 
snabbt som möjligt efter att provet tagits (obs ej vid analys av Clostridium 
perfringens). Maten läggs i plastpåsar istället för i burkar och placeras i 
verksamhetsutövarens frys under tiden kontrollen utförs. 

• Den som är föremål för utredning, till exempel ett företag, är skyldig att bevara 
livsmedlet ifråga på ett sådant sätt att det inte försvårar analys eller utredning (LIVSFS 
2005:7, § 3). 

• Märk burkarna noggrant! Till exempel med siffror; 1,2,3 etcetera, och fyll i 
följesedeln med information om vad de olika proverna (1,2,3) innehåller. Paketera 
proverna i väskan. Om risk för spill, så lägg varje burk i en plastpåse och knyt igen. 

• Informera platsansvariga om möjligheten till ett referensprov och vad ett 
referensprov innebär, det vill säga en möjlighet för verksamhetsutövaren att få egna 
expertutlåtanden. Det är dock mycket viktigt att företaget förstår att ett resultat från 
ett referensprov aldrig kan vara helt jämförbart med de första proverna eftersom 
mikroorganismer inte sprider sig jämt och att referensprovet eventuellt kommer att 
förvaras längre. Om företaget ändå vill få ett referensprov taget så ska ett likadant prov 
som du tagit för analys tas. Var noga med att provet tas likadant som första provet. 
Detta får inte påverka myndighetens skyldighet att i nödsituationer omedelbart vidta 
åtgärder (EG förordning nr 882/2004, artikel 11). Etiketten för referensprov fylls i och 
klistras över locket och ner över sidan på burken, detta för att burken inte ska kunna 
öppnas utan att det syns. Överlämna burken samt informationen om referensprov.  
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• Dokumentera noggrant vilka prover som har tagits och vilka 
förutsättningar som rådde, till exempel vilken tid provet togs, vilken temperatur 
livsmedlet/maten höll, hur den tillretts, om den kyldes ned vid provtagningen etcetera, 
detta för att analysresultatet ska kunna bedömas på bästa sätt.  

• Dokumentera även om referensprov togs (ska även framgå i kontrollrapporten). 

• Ta gärna dubbla prover från aktuella livsmedel och förvara i dem i den 
egna frysen i väntan på att humanprover analyserats. Beroende på vilket 
agens som orsakat utbrottet kan det kan bli aktuellt att skicka dessa livsmedelsprover 
till Livsmedelsverkets laboratorium för analys. 

Livsmedelsverkets laboratorium kan kontaktas via Utbrottsjouren på telefon 0733-
54 53 23 för hjälp med att analysera till exempel Norovirus, Shigella och EHEC. Diskutera 
även med Smittskydd Stockholm. Om kommunen har avtal med ett speciellt 
laboratorium bör proverna i de flesta fall skickas även dit, men kontrollera 
först att de kan utföra önskad analys. 

Provtagning av personal 
Arbetsgivaren är skyldig att hålla sig underrättad om sjukdom hos sin personal och låta 
provta personalen vid symptom/alternativt vid misstanke om sjukdom. Uppmana 
personalen att kontakta Smittskydd Stockholm för samråd om lämplig provtagning. 
Det finns inte längre någon lag som säger att personal med livsmedelsarbete måste lämna 
prov för tarmbakterier efter utlandsresa. Företaget måste dock försäkra sig om att all 
personal är frisk och inte har mag-tarmsymptom eller sårinfektioner när de arbetar med 
oförpackade livsmedel. 
Vid misstanke om att personal bär på smitta ska läkare kontaktas för bedömning om 
eventuell provtagning. Företaget ska inte själva ombesörja provtagning. Det måste alltid 
göras i samråd med läkare. Provtagning av personal inom restaurang- och 
livsmedelsbransch – Rekommendationer vid rutinmässig provtagning av personal – extern 
länk 
Personal som inte vill provta sig frivilligt kan av kommunens kontrollmyndigheten 
uppmanas att genomgå läkarundersökning (LIVSFS 2006: 813 § 8) 
Provtagning, vård och behandling som sker av läkare som har avtal med landstinget är 
kostnadsfri om det är fråga om en allmänfarlig sjukdom (SmL, 2004:168, kapitel 7; § 1 och 
2). Begär att få upplysningar och ta del av handlingar med stöd av 20 § livsmedelslagen. 
Miljöförvaltningen kan med stöd av förordning (EG) 882/2004, artikel 54, punkt 2h och 
med hänvisning till LIVSFS 2005:7 låta utföra provtagning av andra sjukdomar än de som 
regleras av smittskyddslagen. Meddela provresultaten även till Smittskydd Stockholm. 

Avstängning av personal 
Arbetar personen med livsmedel och har eller misstänks ha en smittsam sjukdom som kan 
spridas via livsmedel, kan avstängning enbart ske i enlighet med 4 kapitel 2 § 
smittskyddslagen och inte via livsmedelslagen. Om undersökande läkare inte sjukskriver 
patienten, eller om arbetsgivaren inte kan omplacera arbetstagaren, finns möjlighet för en 
person som med stöd av smittskyddslagen har avstängts från arbete att få ersättning (utan 
karensdag) enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken. Sådan ersättning förutsätter ett 
läkarintyg där behandlande läkare fyllt i att ersättning skall ske enligt lagen om 
smittbärarpenning. Ansökan om sådan ersättning görs hos försäkringskassan och beslut 
om avstängning ska då uppvisas. Det kan också finnas fackliga avtal på arbetsplatsen om 
kompletterande ersättning. 

http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/dokument/pm/tarminfektioner/provtagning-av-personal-i-restaurang--och-livsmedelsbranschen/
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Utredning av vatten 

Dricksvatten 
Vid misstanke om att dricksvattnet är en hälsorisk, ska en orsaksutredning genomföras av 
producent/tillhandahållare av dricksvattnet. Kontrollmyndigheten ska utreda utbrott 
orsakade av dricksvatten. Vid dricksvattenutredning, kontrollera om anläggningen är 
registrerad enligt SLVFS 2001:30 eller om det är en enskild brunn, se egen rubrik. Vid 
registrerade anläggningar så kan dessa rutiner följas: 
• Bedöm om vattnet utgör en hälsofara i samarbete med verksamhetsutövare och 

laboratorium.  
• Om så är fallet måste konsumenter informeras så fort som möjligt (SLVFS 2001:30 § 

17 dricksvattenföreskrifterna) och verksamhetsutövaren måste säkerställa att 
konsumenterna inte dricker av vattnet! 

• Starta en orsaksutredning. 
• Begär in relevant information från verksamhetsutövaren, provanalyser och teknisk 

information med mera. 
Gör en bedömning om en inspektion av vattenverket/dricksvattenbrunnen ska 
genomföras. Vid en kontroll kan det vara aktuellt att undersöka följande: 

• Fungerar alla reningssteg normalt?  
• Har några driftsstörningar (till exempel läckor) förekommit den senaste tiden? 
• Har det utförts några arbeten på nätet den senaste tiden?  
• Kan det ha skett inläckage av ytvatten vid brunnen på grund av exempelvis otät 

brunnsvägg? 
• Finns något avlopp i närheten som kan ha förorenat brunnen genom bräddning 

etcetera?  
• Har varit skyfall eller väldigt mycket regn vid tiden för utbrottet! Alla känner inte till 

om deras avlopp har svämmat över, det kan ske lokalt och under en kort tid.  
• Finns betesmark för djur i närheten som kan påverka dricksvattenkvaliteten? 
• Har något förändrats i närområdet den senaste tiden (till exempel borrning för 

bergvärme)? 
• Finns andra orsaker till förorening av brunnen? 

 
Det är verksamhetsutövaren som har skyldighet att vidta åtgärder, men om 
kontrollmyndigheten bedömer att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga, kan beslut om 
föreläggande eller andra åtgärder fattas. 
Om ett provresultat från dricksvattnet visar otjänligt resultat bör ett omprov tas snarast. 
Vid misstanke om mikrobiell förorening bör ett omprov tas före eventuell desinfektion 
eller spolning av ledningar.  
Gör en riskbedömning av hälsorisken beroende på vilken parameter som är otjänlig.  
Arbeta efter försiktighetsprincipen. 
Kräv att ansvarig ska gå ut med information om koknings-rekommendationer, eller att de 
tillhandahåller ersättningsvatten från annan producent om du befarar att fler människor 
kan bli sjuka av vattnet.  
Att vänta in analysresultat kan ta för lång tid. 
För att lokalisera var vattnet blivit kontaminerat är det bra att ta prov på utgående vatten 
hos användaren samt vid förgreningar vid fastighetstomter 
  



11 (25) 
 

 Februari 2016 

Det är även viktigt att ta reda på vilka som försörjs av dricksvattnet. 

• Levereras dricksvatten till något livsmedelsproducerande företag eller till någon 
verksamhet med känslig konsumentgrupp, till exempel förskolor eller äldreboende? 

• Bör verksamheten stänga eller kan dricksvatten-försörjningen lösas tillfälligt på annat 
sätt? 

• Bör annat dricksvatten på tank levereras till användarna tills dess att dricksvattnet är 
tjänligt, eller räcker kokningsrekommendation? 

VAKA 
Vid större utbrott kontakta VAKA, som är en vattenkatastrofgrupp som nås dygnet runt via 
SOS-alarm på 020-30 20 30. Mer information om VAKA finns på Livsmedelsverkets 
webbplats. Kontakta alltid Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten. 

Utbrott via enskild brunn 
Vid misstänkt utbrott via enskild brunn gäller Livsmedelsverkets råd om enskild 
dricksvattenförsörjning. Där står ungefär samma krav som för registrerade 
dricksvattenanläggningar enligt SLVFS 2001:30, men den är inte tvingande på samma 
sätt. 
Vid misstanke om, eller vid en märkbar kvalitetsförändring, bör en särskild undersökning 
göras. Provtagning bör utföras om det finns anledning att misstänka att mikroorganismer 
kan förekomma i sådana halter att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. 
Om ett dricksvattenprov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas som otjänligt, bör 
åtgärder vidtas. Alla berörda användare bör informeras. Föreläggande och andra beslut 
kan fattas med stöd av 26:9 Miljöbalken (1998:808) om brunnsägare/verksamhetsutövare 
inte vidtar åtgärder. 

Utredning vid misstanke om smitta från bassängbad 
Vid misstanke om smitta från bassängbad kontakta Smittskydd Stockholm och 
Folkhälsomyndigheten. 
Analyserna bekostas av miljöförvaltningen, se miljöbalken. 
Mer information om analyser och utredningsmetoder kan du få av Folkhälsomyndigheten 
på 010-205 20 00 eller info@folkhalsomyndigheten.se. Folkhälsomyndigheten har skrivit 
allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12. Där regleras bland annat om 
verksamhetsutövaren bör stänga badet vid synlig förorening med mera. 
Se även Hygien, smittskydd och miljöbalken, ”Objektburen smitta”, publicerad 2008,  

Utredning av legionella 
Om legionella misstänks kontakta Smittskydd Stockholm före kontakt med patient och 
eventuell provtagning i miljön, till exempel av duschvatten, befuktningsanläggningar eller 
kyltorn. Provtagnings- och analyskostnaden bekostas av miljöförvaltningen, se 
miljöbalken. Mer information om analyser och utredningsmetoder kan du få av 
Folkhälsomyndigheten på 010-205 20 00 eller info@folkhalsomyndigheten.se. 
  

mailto:info@folkhalsomyndigheten.se
mailto:info@folkhalsomyndigheten.se
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Utredning zoonoser, smitta mellan djur och människor 
Kontakta Länsveterinären och Smittskydd Stockholm vid misstanke om smitta mellan djur 
och människa. Sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor regleras i flera 
lagstiftningar, där olika myndigheter har tillsyn/kontrollansvar och kan behöva samverka. 
Förutom miljöbalken finns regler även i livsmedelslagen, zoonoslagen, epizootilagen och 
lagen om provtagning av djur med mera. Om åtgärder enligt dessa lagar vidtas, gäller de 
över miljöbalken. 

Djursmitta 
Kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande, är tillsynsmyndighet när 
det gäller smitta som sprids av sällskapsdjur som innehas av privatpersoner (inte 
sällskapsdjur som innehas yrkesmässigt). Vid misstanke om att ett sådant sällskapsdjur 
bär på en allvarlig sjukdom, ska Miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart vidta de 
åtgärder som krävs, till exempel provtagning av djuret för att spåra smittan och undanröja 
risken för smittspridning. Nämnden har rätt att göra undersökningar och ta de prover som 
behövs för att fullgöra sina uppgifter. Nämnden har också rätt att meddela förelägganden 
och förbud, och besluten kan förenas med vite. Om det bedöms nödvändigt kan nämnden 
besluta att personliga föremål ska förstöras och även låta avliva sällskapsdjur. 
Smitta kan också spridas via avföring från djur till människa, eller via skadedjur och ohyra. 
Även denna miljörelaterade smitta har Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsansvar 
över. 
Regler om objektsburen smitta finns i miljöbalken (1998:808) kapitel 9, § 14 och 15. 
Smitta som sprids via djur eller andra objekt till människor regleras i flera lagstiftningar. 
Provtagnings- och analyskostnaden bekostas i vanliga fall av Miljöförvaltningen (se 
miljöbalken och Förordning (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid 
ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom). 
 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd, K 112 (SJVFS 2013:14): innehåller 
hygienregler för att förhindra smittspridning av zoonoser och andra smittämnen, samt 
krav på särskilda åtgärder vid misstänkt eller påvisad MRSA och MRSP.  
Länsstyrelsen är kontrollmyndighet och djurägaren är skyldig att bekosta provtagning av 
sitt djur. 

Utredning av livsmedel- eller foder i primärproduktionen 
Om det finns misstanke om att ett utbrott har koppling till livsmedel- eller foder i 
primärproduktionen ska Länsstyrelsen kontaktas 
Jordbruksverket har kontrollansvar för övriga foderverksamheter. 
Livsmedelsverket och kommuner har kontrollansvar för övriga livsmedelsverksamheter. 

  

http://www.jordbruksverket.se/download/18.2ae27f0513e7888ce22800010291/1369377313559/2013-014.pdf


13 (25) 
 

 Februari 2016 

Rapportering 
Utbrott ska alltid rapporteras till Livsmedelsverket om de varit objektsrelaterade till 
livsmedel eller dricksvatten. Rapportering kan göras via livsteck.net. Därefter anges 
kommunkod och lösenord som du tidigare fått eller kan få från Livsmedelsverket. 
Vid utbrott där livsmedlet antas utgöra en fara för människors hälsa som berör andra EU-
länder ska anmälan göras via RASFF- systemet. Formulär och anvisningar finns på 
livsteck.net under rubriken ”RASFF & rapporteringar och under rubriken utbrotts- och 
krisstöd. 
Se länk www.slv.se/sv/Livstecknet/Grupp1/RASFF--
rapporteringar/Utbrottsrapporteringen Inloggning krävs via livsteck.net. 
Det är även lämpligt att informera resultatet av utredningarna till andra berörda, till 
exempel Smittskydd Stockholm, Länsveterinären, och eventuellt andra kommuner som varit 
inblandade. 

Ersättning på grund av myndighetens ingripande 
Ersättning för kostnader och förluster på grund av myndighetens ingripande i samband 
med att hindra spridning av smittsam sjukdom kan enligt smittskyddslagen, 
livsmedelslagen eller miljöbalken ges till dem som drabbats. Ersättning kan ges för bland 
annat varupartier som förstörts, avlivning av sällskapsdjur, minskning av arbetsinkomst, 
laboratorieundersökningar med mera. Kammarkollegiet prövar frågan om ersättning via 
skriftlig ansökan till Länsstyrelsen, se SFS 1956:296. Flera förbehåll finns, till exempel 
utbetalas inte ersättning av kammarkollegiet om ersättning kan fås av företagets egna 
försäkringsavtal eller om företaget självt varit vållande till skadan. 
Ersättning för ingripanden på djurhållning (till exempel avlivning, sanering, spärr) som 
skett med stöd av zoonoslagen/epizootilagen lämnas av Jordbruksverket. 
Ersättning för ingripande enligt miljöbalken lämnas av kommunen. se miljöbalken, 9 kap, 
15 §.  

Smittsamma sjukdomar som kan vara objektsbundna 
Följande urval av smittsamma sjukdomar kan vara objektsbundna och kan därför kräva 
åtgärder från Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 

Urval av allmänfarliga 
sjukdomar 
(från bilaga till lag 2004:168) 

Urval av övriga anmälningspliktiga sjukdomar 
(Smittskyddslagen SFS 2004:168 bilaga 1) 
(Smittskyddsförordningen SFS 2004:255 bilaga 1) 

Antrax (Mjältbrand) Botulism 
Campylobacterinfektion  Brucellos 
EHEC Cryptosporidieinfektion 
Giardiainfektion Echinokockinfektion 
Hepatit A Legionella 
Hepatit E Listerios 
Kolera Papegojsjuka 
MRSA Q-Feber 
Pest Trikinos 
Rabies Tularemi 
Salmonellainfektion Vibrioinfektion exkl. Kolera 
Shigellainfektion Yersiniainfektion 
Tyfoidfeber/Paratyfoid  
  

Sjukdomsinformation Smittskydd Stockholm – extern länk 

http://www.slv.se/sv/Livstecknet/Grupp1/RASFF--rapporteringar/Utbrottsrapporteringen/
http://www.slv.se/sv/Livstecknet/Grupp1/RASFF--rapporteringar/Utbrottsrapporteringen/
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/sjukdomar/
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Andra sjukdomsframkallande mikroorganismer och ämnen 
Förutom de smittsamma sjukdomar som omnämns i smittskyddslagen (se ovan) så finns 
ytterligare ett antal sjukdomsframkallande mikroorganismer och ämnen som kan 
överföras till människa via livsmedel, vatten, avlopp, djur och ventilation. Bland annat kan 
nämnas: 

Bakterier Parasiter 
Aeromonas Toxoplasmos 
Bacillus cereus Maskar 
Clostridium perfringens Bandmask 
Clostridium botulinum Anisakis 
Pseudomonas Övriga ämnen 
Staffylococcus aureus (toxin) DSP(musslor, ostron) 
Virus Histamin 
Vinterkräksjuka, Calicivirus (noro och sapo) Fettsyreestrar (smörfisk) 
 Metaller (till exempel tenn och bly) 

 

Några tillämpliga lagrum  
Nedan följer utdrag från några lagar och förordningar som styr smittskyddsarbetet för 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna. 

Smittskyddslagen (2004:168) 1 kap 
10 § Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan 
hälso- och sjukvårdspersonal skall samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller 
spridning av smittsamma sjukdomar. 

Miljöbalken 
Miljöbalken, (1998:808) 9 kap 
14 § Kommunen skall utan dröjsmål underrätta Smittskyddsläkaren om iakttagelser som 
kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. (Lag 2004:169). 
15 § Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av privatperson eller ett objekt bär 
på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor, skall kommunen 
omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för 
smittspridning. Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får 
kommunen låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som 
innehas av privatpersoner. 
Den som har drabbats av ett beslut enligt första stycket andra meningen har rätt till skälig 
ersättning av kommunen. 
Första och andra styckena gäller inte om åtgärder vidtas enligt livsmedelslagen 
(2006:804), lagen (2006:806) om provtagning på djur med mera, epizootilagen 
(1999:657) eller zoonoslagen (1999:658). (Lag 2006:828). 

Miljöbalken (1988:808) 26 kap  
9 § Meddela förelägganden och förbud som behövs för efterlevnad av lagstiftningen. 
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Lagar och föreskrifter för livsmedel 
Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
25 § Efter en underrättelse från Smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks 
spridas genom livsmedel skall kontrollmyndigheten omedelbart vidta de åtgärder som 
behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. 

Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 
39 § Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket begär det, skall 
innehavaren av eller föreståndaren för en verksamhet där livsmedel hanteras eller ett 
laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har 
iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra tillsynsprov. Sådan anmälan skall göras 
till Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. 
En läkare eller veterinär som har grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av 
att livsmedel vid yrkesmässig hantering förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller 
något främmande ämne skall anmäla detta till Länsstyrelsen, Smittskyddsläkaren och den 
eller de kontrollmyndigheter som utövar kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804). 
En läkare som finner grundad anledning att anta att en person som yrkesmässigt hanterar 
oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel 
icke säkra som livsmedel skall anmäla detta till den kontrollmyndighet som utövar kontroll 
över den aktuella verksamheten samt till Smittskyddsläkaren. Anmälan skall innehålla 
uppgift om personens namn och arbetsplats. Kontrollmyndigheten skall utan dröjsmål 
underrätta Smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet 
för människor. Förordningen (2013:903)  

Livsmedelverkets föreskrifter om epidemiologisk utredning av 
livsmedelsburna utbrott, LIVSFS 2005:7 
4 § De kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
skall, i samarbete med Smittskyddsläkare, Länsstyrelse och Folkhälsomyndigheten, 
genomföra epidemiologiska utredningar av livsmedelsburna utbrott. Utredningen skall i 
förekommande fall även ske i samverkan med andra berörda tillsynsmyndigheter. 
Resultaten av utredningarna skall snarast rapporteras till Livsmedelsverket. 

EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll med mera 
Åtgärder vid bristande efterlevnad, artikel 54 punkterna 2 a–h: 
2 a. Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses nödvändiga för att se till att foder 

eller livsmedel är säkra eller att foder- eller livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd följs. 

2 b. Begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden och import eller export av foder, 
livsmedel och djur. 

2 c. Övervaka och vid behov beordra att foder eller livsmedel återkallas eller dras tillbaka 
från marknaden och/eller destrueras. 

2 d. Ge tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem som de 
ursprungligen var avsedda för. 

2 e. Tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under 
lämplig tidsperiod. 

2 f. Tillfälligt eller permanent återkalla anläggningens godkännande. 
2 g. Åtgärder som avses i art 19 för sändningar från tredjeländer. 
2 h. Andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara motiverade. 
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Dricksvatten 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 
15 § Om kvalitetskraven i bilaga 2 i Livsmedelsverkets föreskrift inte uppfylls, eller om 
dricksvattnet av annan anledning kan utgöra en hälsorisk, ska den som producerar 
dricksvattnet eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning omedelbart utreda 
orsaken till detta. 
16 § Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en 
distributionsanläggning ska undersöka 

• om det innebär någon risk för människors hälsa om kvalitetskraven i bilaga 2 inte 
uppfylls. 

• Så snart som möjligt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kvalitetskraven i 
bilaga 2 ska uppfyllas. 

• vidta åtgärder även om inte något gränsvärde i bilaga 2 överskridits, om dricksvattnet 
kan utgöra en hälsorisk, och genast informera kontrollmyndigheten, när omedelbara 
åtgärder för att skydda människors hälsa behöver vidtas. 

Vid bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas enligt första stycket ska hänsyn tas 
bland annat till i vilken mån kvalitetskraven inte uppfylls. 
Första stycket gäller inte om det beror på fastighetsinstallationen eller underhållet av 
denna att kvalitetskraven i bilaga 2 inte uppfylls eller att åtgärder av annan anledning 
behöver vidtas. I sådana fall ska istället fastighetsägaren informeras om att det finns behov 
av åtgärder. 
17 § Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det genom en 
distributionsanläggning ska 

• omedelbart informera konsumenterna och ge dem de råd som är nödvändiga, när 
användningen av dricksvattnet begränsas eller andra åtgärder vidtas för att skydda 
människors hälsa, 

• informera konsumenterna, när nödvändiga åtgärder vidtas enligt 16 § för att avhjälpa 
brister, om inte kontrollmyndigheten anser att avvikelsen från kvalitetskraven är av 
ringa betydelse. 

Lagstiftning vid zoonoser 
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda 
åtgärder avseende hygien med mera för att förhindra smittspridning av zoonoser och 
andra smittämnen (SJVFS 2013:14) Saknr. K112, med flera lagstiftningar. 
Epizootilagen (SJVFS 1999:657), 
Vid misstanke om en allvarlig smittsam djursjukdom (epizooti) som omfattas av 
epizootilagen, måste alltid länsveterinären och Jordbruksverket kontaktas. 
Jordbruksverket beslutar om utredning och provtagning. Länsstyrelsens 
epizootiberedskapsplan kan träda i kraft. 
Zoonoslagen (SJVFS 1999:658), 
I vissa fall, till exempel salmonella med koppling till djurbesättningar eller vid yrkesmässig 
uppfödning av sällskapsdjur, kan Jordbruksverket besluta om utredning och provtagning 
enligt zoonoslagen och står då för provtagnings- och analyskostnaderna. 
Lagen om provtagning av djur (SJVFS 2006:806), 
I de fall provtagning sker efter beslut av Jordbruksverket enligt lagen om provtagning av 
djur, bekostas denna av Jordbruksverket. Detta kan till exempel bli aktuellt vid 
yrkesmässig uppfödning av sällskapsdjur.  
Se information på folkhälsomyndighetens webbplats: hygien-smittskydd-miljöbalken  

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1999%3A657%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bHTML%7d=sfst_lst&%24%7bOOHTML%7d=sfst_dok&%24%7bSNHTML%7d=sfst_err&%24%7bBASE%7d=SFST&%24%7bTRIPSHOW%7d=format%3DTHW&BET=1999%3A658%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2006%3A806%24
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Hygien-smittskydd-och-miljobalken---Objektburen-smitta/
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Kostnadsansvar vid provtagning i samband med utbrott  
• Provtagning av människor enligt smittskyddslagen, →Smittskydd Stockholm  
• Provtagning av livsmedel →kommunens kontrollmyndighet 
• Provtagning av dricksvatten →kommunens kontrollmyndighet 
• Provtagning av bassängbad →kommunens kontrollmyndighet 
• Provtagning av sällskapsdjur eller objekt enligt miljöbalken →kommunens 

kontrollmyndighet. 
• Provtagning av djur enligt lagen om provtagning på djur då smittan inte omfattas av 

zoonoslagen eller epizootilagen →Jordbruksverket. 
• Provtagning av djur vid smittsamma sjukdomar som omfattas av zoonoslagen och 

epizootilagen →Jordbruksverket. 
• Provtagning av djur med misstänkt eller påvisad MRSA och MRSP omfattas av ”K112” 

→(djurägaren). 
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Telefonnummer och e-postadresser 
Smittskydd Stockholm 
Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting: 08-123 143 00 
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se 
Jourtid: 08-123 143 00 
 

Länsveterinären 
Länsveterinären, Länsstyrelsen i Stockholms län: 010-223 10 00 
E-post: lansveterinar.stockholm@lansstyrelsen.se 
Efter kontorstid via det nationella TiB-numret: 0771-80 09 00 (begär TiB Länsstyrelsen 
Stockholm) 
 

Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten: 010-205 20 00 
E-post: info@folkhalsomyndigheten.se  
Jourtid: TiB 010-205 24 00 
 

Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket: 018-17 55 00 
Utbrottsjour: 073-354 53 23 
E-post: livsmedelsverket@slv.se 
Jourtid: TiB 018-13 01 10, går via SOS-alarm 
 

Jordbruksverket 
Jordbruksverket: 036-15 50 00 
E-post jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Jourtid: TiB 036-12 72 55, går via SOS alarm 
 
 

Lokala telefonnummer i din kommun 
Laboratorium (som kommunen/länsstyrelsen anlitar): ___________________ 
Kommunens VA-verk (jour): ______________________ 
 
 
  

mailto:registrator@smittskyddstockholm.se
mailto:lansveterinar.stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:info@folkhalsomyndigheten.se
mailto:livsmedelsverket@slv.se
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
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Bilaga 1. Anmälan 
 

Misstänkt matförgiftning 
Verksamhetsutövarens adress ___________________________________________ 
 
Verksamhetsutövarens namn ____________________________________________ 
 
Datum ___________________________________________________________ 
 
Mottaget av ________________________________________________________ 
 
 
 
Anmäld av _______________________________ Tfn _____________________ 
 
Misstänkt måltid 
Datum ___________ Klockslag ______ Antal ätande _____ Antal sjuka ______ 
 
Måltid ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Tillbehör (sallad, dryck, bröd, is) _________________________________________ 
 
Anmälaren misstänker ________________________________________________ 
 

Sjukdomsförlopp 
Insjuknat datum ____________ Klockslag ______ Varaktighet _____________ 
 
Symptom (i kronologisk ordning) 

Person 1, ålder _____  kräkning  illamående  diarré          utslag 

Annat speciellt ________________  buksmärta  diarré (blodig)  feber 

Känd allergi mot livsmedel:  Nej  Ja, vad? __________________________ 
Annan kommentar __________________________________________________ 
 

Person 2, ålder _____  kräkning  illamående  diarré          utslag 

Annat speciellt ________________  buksmärta  diarré (blodig)  feber 

Känd allergi mot livsmedel:  Nej  Ja, vad? __________________________ 
Annan kommentar __________________________________________________ 
 

Tidigare måltider  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Övrigt (se ev. frågeformulär) 
Har de/den som blivit sjuk druckit vatten från egen brunn (enskild vattentäkt)? _________ 
 
Har de/den som blivit sjuk kommit i kontakt med djur__________________________ 
 
Har de/den som blivit sjuk varit utomlands? _____ Var?___________ När?_______ 
 
Har de/den som blivit sjuk haft någon i sin närhet som har/haft samma symptom?_______ 
 
Har de/den som blivit sjuk något barn på r a?____________________________  
 
Har de/den som blivit sjuk badat? (insjö, hav eller bassängbad) ____________________ 
 

Utredning 
Utredningsansvarig: _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Inspektion genomförd 

  ja, vilket datum: _____________  görs ej 
 

Provtagning 

  ja, vilket datum: _____________  görs ej 
 
Provtagit mat  ja  nej  provsvar inkommit 
 
Livsmedelslokal  ja  nej  provsvar inkommit 
 
Personprov  ja  nej  provsvar inkommit 
 

Uppföljning 

Ev. återbesök  ja, vilket datum: _____________  ej nödvändigt 
 
Ev. omprover  ja, vilket datum: _____________  ej nödvändigt 
 
Provtagit mat  ja  nej   provsvar inkommit 
 
Livsmedelslokal  ja  nej  provsvar inkommit 
 
Personprov  ja  nej  provsvar inkommit 
 

Ev. mer uppföljning 

 Ej nödvändigt  Mer bör göras __________________________________ 
 

Ärendet avslutas 

 Ja Datum/signatur 
 
___________________________________ 
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Bilaga 2. Hjälp vid bedömning och utredning av matförgiftningar 
 

Framtaget av Miljöförvaltningen Stockholm stad, Livsmedelskontrollen 
 
Vid anmälningar där endast en person insjuknat kan det ibland bli aktuellt med en 
utredning. Detta gäller främst då klaganden har ätit det vi bedömer som risklivsmedel; 
tonfisk, makrill, escolar ”smörfisk”, musslor, ostron och ej genomstekta färsrätter så som 
hamburgare och råbiff,  
 
Vid dessa anmälningar görs alltid en noggrann genomgång av ärendet vilket kan resultera i 
en oanmäld kontroll av verksamheten. Ytterligare kan ansvarig för verksamheten 
kontaktas för att se om det eventuellt förekommer fler sjuka. Ställ frågor kring hur 
verksamheten hanterar livsmedlen.  
Det är viktigt med en noggrann genomgång av ärendet då risklivsmedlet eventuellt kan bli 
återkallat om det visar sig innehålla toxin eller annan smitta. 
 
Vid förekomst av eventuellt histamin (tonfisk, makrill och escolar). Kontakta 
verksamheten för att se om det finns någon fisk kvar. Informera om att det är troligt att 
histaminförgiftningen beror på den fisk klaganden har ätit och att verksamheten inte bör 
servera mer av fisken förrän vi vet om den innehåller histamin. Om det finns fisk kvar bör 
den provtas, alternativt att verksamheten själv skickar in för provtagning. Vid kontroll 
samt provtagning görs en noggrann genomgång av hur verksamheten hanterar fisken, 
speciellt med avseende på förvaringstemperaturer. Åtgärd om eventuellt återkallande eller 
beslut om förbud mot försäljning kan inte göras förrän det är bekräftat att det är höga 
halter av histamin i fisken. Om det inte finns någon fisk kvar, fråga om hur verksamheten 
hanterar och förvarar fisk. Informera även om riskerna med histamin och om hur det 
bildas. 
 
Vid misstanke om smitta som EHEC och salmonella i råbiff eller i ej 
genomstekta färsrätter. Gör en noggrann genomgång av verksamheten och prata med 
den inspektör som var där senast. Har riskerna med råbiff och ej genomstekt färs tagits 
upp under inspektion? Om inte, så bör verksamheten kontrolleras snarast gällande 
hantering, råvarans ursprung etcetera. Ett tips är att ta med informationsblad gällande 
”rawfood”. Om risker har tagits upp vid tidigare kontroll kan det räcka med att kontakta 
verksamheten för att ge information om den inkomna anmälan, samt fråga om de själva 
fått in anmälningar. 
 
Vid misstanke om smitta i ostron eller musslor kontakta verksamheten för information 
om inkommen anmälan samt fråga om de själva fått in någon anmälan. Ta reda på vilket 
märke ostronen eller musslorna har, var de kommer ifrån, samt från vilken leverantör. 
Detta för att kunna koppla ihop enskilda anmälningar från andra verksamheter. 
Vid kontakt med verksamheten, informera alltid om lagstiftat krav på att spara 
information som medföljer varje förpackning av ostron och musslor. Informera även om 
möjligheten att minimera smittspridning genom att förvara förpackningarna väl 
separerade. 
 
Tips! När det gäller musslor så kan det förutom norovirus även förekomma toxin (PSP, 
DSP) framförallt under vår och höst. 
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Bilaga 3. Matförgiftningsagens 
Framtaget av Miljöförvaltningen Stockholm Stad, Livsmedelskontrollen, bearbetad av Smittskydd Stockholm 2016-01-08 
Sammanfattning av SLVs vägledning till förordningen mikrobiologiska kriterier 2073/ 2005. 
Kompletterad 2014-01-03 med information från SLV:s samt Folkhälsomyndighetens webbplatser. 

Agens Stafylokockenterotoxiner  Clostridium perfringens  Bacillus cereus  

 S.aureus bakterien finns på människans hud 
och nässlemhinna samt i sår. Kan bilda ett 
toxin i livsmedel 

Finns i jord och hos djur. 
Sporbildare, kan bilda toxin i tarmen 

Finns i jord och på växter 
Sporbildare, kan bilda toxin i tarmen  
eller i livsmedel 

Symptom Illamående, kräkningar, magsmärtor, ibland 
diarré. 
 
Inkubationstid: 1 – 6 timmar. 
 
Varar 1 – 3 dygn. 

Diarré, magsmärtor, ibland kräkningar och 
feber  
 
Inkubationstid: 8 – 24 timmar. 
 
Varar 1-2 dygn. 

1) Diarrévarianten: 
Värmekänsligt toxin bildas i tarmen 
Inkubationstid: 8 – 16 timmar. 
Varar cirka 1 dygn (24 – 48 timmar). 

2) Kräkvarianten: 
Värmetåligt toxin – stärkelserika 
livsmedel samt bristfällig nedkylning. 
Inkubationstid: 0,5 – 6 timmar. 
Varar cirka 1 dygn (6 – 24 timmar). 

Aktuella livsmedel att 
provta 

Ätfärdiga, manuellt hanterade livsmedel 
som förvarats i för hög temp (≥ 10ºC). 
 
Exempel på livsmedel som orsakat denna 
typ av matförgiftning är bakverk, färdiga 
smörgåsar, kyckling, räkor, skinka, skalade 
kokta ägg, pizza och kebab  
Mycket värmestabilt toxin. 

Felaktig nedkylning, varmhållning eller 
kylförvaring samt bristande 
återupphettning.  
 
Tillagning av soppor och grytor i storkök. 
Ljummen temperatur ca +20-40° i 
syrefattig miljö 

Rätter med ris, mjölk, pasta, mjöl, 
puddingar, soppor och grytor. 
 
Felaktig nedkylning, varmhållning eller 
kylförvaring 

Att tänka på vid 
provtagning/analyssvar 

Värmebehandlade produkter misstänkt 
orsak – toxinanalys. 
Förekomst av S. aureus – i misstänkt 
livsmedel – tecken på toxinförekomst – om 
tveksamt bör toxinanlys göras. 

Anaerob – ta prov i kärnan av till exempel 
grytan – ej från ytan. 
Cl. perfringens känsligt för kyla – 
dubbelprov Transport bör ske både i 
rumstemperatur och kyla. 
Utredning – låga halter Cl. perfringens kan 
tyda på matförgiftningsorsak. 

104 CFU/g bör bedömas som 
otillfredsställande – infektionsdos 104 – 105 

CFU/g. 

Mikrobiologiska 
kriterier 

Hygienindikator i mjölkpulver/vasslepulver, 
skalade kräftdjur, musslor, snäckor, ost och 
färskost. 

Ej reglerad Ej reglerad 
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Agens Salmonella Campylobacter Yersinia 

 Tarmbakterie: kött och ägg, ovanligt i svenska 
livsmedel. Nötkreatur, fjäderfä. 
Otillräckligt tillagat kött eller bladgrönsaker 

Tarmbakterie: hönsfåglar, svin, nöt, 
får, förorenat vatten. Få bakterier 
krävs, risk för korskontaminering . 

Tarmbakterie: hos framför allt gris. 

Symptom Diarré, magsmärtor, feber, ibland kräkning. 
 
Inkubationstid: 12 -48 timmar (6-72 timmar) 
 
Varar dygn till veckor. 

Diarré, magsmärtor, feber ibland 
kräkningar,  
 
Inkubationstid: 2 – 5 dygn (1-10 dygn). 
 
Varar dygn till veckor. 

Barn speciellt utsatta: diarré, feber och 
magsmärtor 
Vuxna drabbas mer sällan av diarréer, 
Magont, och ibland ledinflammation. 
Inkubationstid: 2-7 dygn (1-10 dygn). 
 
Varar dygn till veckor. 

Aktuella livsmedel att 
provta 

Animaliskt och vegetabiliskt till exempel kött, ägg, 
opastöriserad mjölk, bladgrönsaker och groddar. 
 
Obs: det händer att människor i Sverige blir 
smittade av ormar, ödlor och sköldpaddor som de 
har som husdjur. 

Ätfärdiga livsmedel kontaminerat av 
rått fjäderfäkött/opastöriserad mjölk, 
vatten, grönsaker. 

Otillräckligt värmebehandlade/ 
återkontaminerade fläskprodukter. 
 
Kylvaror med lång hållbarhetstid, till 
exempel vakuumförpackat griskött (tillväxer 
vid +4 ºC). 

Att tänka på vid 
provtagning/ 
analyssvar 

Påvisning av Salmonella – otillfredsställande. Ej lämpligt analysera rått kött, 
bakterien dör av torka och i salta och 
syrade livsmedel. Påvisning i ätfärdigt 
livsmedel – otillfredsställande. 

Ej lämpligt analysera annat kött eller 
pastöriserade mjölkprodukter. 

Mikrobiologiska 
kriterier 

Livsmedelssäkerhetskriteria: Malet kött samt 
köttberedningar. 
Maskinurbenat kött, köttprodukter (råa och 
tillagade av fjäderfä), gelatin, kollagen, ost, smör 
och grädde av opastöriserad mjölk, mjölkpulver, 
vasslepulver, glass, äggprodukter, ätfärdiga 
livsmedel med råa ägg, kokta kräftdjur, musslor, 
snäckor, levande musslor, tagghudingar, 
manteldjur, marina snäckor, groddar, färdigskurna 
frukter och grönsaker, opastöriserade frukt- och 
grönsaksjuicer, modermjölksersättningspulver, 
dietlivsmedel för spädbarn. 
Processhygienkriteria: 
Slaktkroppar – nöt, får, get, häst, svin, fjäderfä. 

Ej reglerad Ej reglerad 
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Agens Listeria 
 

Vibrio parahaemolyticus och 
Vibrio vulnificus: 

Shigella 

 Omgivningsbakterie, flesta livsmedel, 
korskontaminering från lokaler, arbetsutrustning. 

Via vatten till fisk och skaldjur, 
speciellt från varmare salta vatten. 

Tarmbakterie: grönsaker via smittad 
människa eller vatten/avloppsvatten. 
Mycket låg infektionsdos. 

Symptom Vanligt förekommande, ger ofta inga symptom hos 
friska personer men sjuka, äldre och gravida är mer 
utsatta. 
Gravida: Influensaliknande symtom, missfall kan 
förekomma. 
Mag-tarm- besvär. 
Blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. 
Inkubationstid 2 dygn – 6 veckor. 
 
Varar dygn till veckor. 

V. parahaemolyticus: Vattniga 
diarréer, magsmärtor 
Inkubationstid: 12 – 24 timmar. 
(4 timmar – 4 dygn). 
 
V. vulnificus: mag- och tarmsymptom, 
kan orsaka blodförgiftning hos 
känsliga personer. 
Inkubationstid: tim. – 3 dygn. 

Diarré ibland blodig diarré, magsmärtor och 
feber 
 
Inkubationstid 2-3 dygn (1-7 dygn) 
 
Varar dygn till veckor 

Aktuella livsmedel att 
provta 

Kylvaror med lång hållbarhetstid (tillväxt vid 0ºC) 
– ätfärdiga till exempel vakuumförpackad 
rökt/gravad lax, skivat smörgåspålägg, dessertostar, 
patéer. 
 
Omgivningsprov på inredning/utrustning. 

Råa eller värmebehandlade fiskar, 
skaldjur, blötdjur från varma vatten 
till exempel kräftor, räkor och ostron. 

Manuellt hanterade eller bristfälligt sköljda 
grönsaker. 

Att tänka på vid 
provtagning/ 
analyssvar 

Ej lämpligt analysera varmhållna rätter, kylvaror 
med kort hållbarhetstid, livsmedel som ska 
upphettas före konsumtion. 

Påvisning av Vibrio i ätfärdiga 
livsmedel – otillfredsställande. 

Svåranalyserat, förekommer i låga halter. 
Kontakta SLV för eventuell analys 
 
Symtomfria bärare kan vara smittkällor och 
det är angeläget att identifiera dessa, speciellt 
om de hanterar livsmedel yrkesmässigt. 

Mikrobiologiska 
kriterier 

Livsmedelskriteria: 
Ätfärdiga livsmedel generellt och för 
spädbarn/speciella medicinska ändamål. 
 
Tillverkningslokal av ätfärdiga livsmedel – 
rengöringsprov avseende Listeria. 

Ej reglerad Ej reglerad 
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Agens EHEC/VTEC 
 

Norovirus/Calicivirus 
”Vinterkräksjukan”  

Histamin 
 

 Tarmbakterie: människa och djur, speciellt 
idisslare. Låg infektionsdos.  
Ca 200 olika serotyper 

I människans tarm, avloppsvatten, mycket 
låg infektionsdos, extremt smittsamt.  
Ej tillagade livsmedel som hanteras av sjuk 
person, bevattnade bär och grönsaker 

Aminosyran Histidin omvandlas till histamin 
på grund av för hög förvaringstemperatur. 
Histidinrika fiskar som tonfisk och makrill. 

Symptom Diarré, ibland blodig, magsmärtor, 
kräkningar kan förekomma. 
Njursvikt (HUS) drabbar cirka 5 %, speciellt 
barn < 5 år. 
Inkubationstid 2-4 dygn (1 – 8 dygn) 
 
Varar dygn till veckor 

Illamående, kräkningar, magsmärtor och 
diarréer, feber kan förekomma 
 
Inkubationstid 0,5 – 2 dygn. 
 
Varar 1 – 3 dygn. 

 Rodnad och värmekänsla i huden, framför 
allt i ansikte och hals, huvudvärk, 
hjärtklappning och ibland andningsbesvär 
 
Inkubationstid några minuter – 1 timme. 
Varar cirka 10 – 12 timmar. 

Aktuella livsmedel att 
provta 

Otillräckligt upphettad nöt-, får- och getfärs, 
fermenterad korv, opastöriserad mjölk, 
vatten, grönsaker, opastöriserad äppelcider, 
yoghurt. 

Frysta hallon, jordgubbar. grönsaker, 
ostron och musslor. 

Histidinrika fiskar exempelvis tonfisk, 
makrill, sill, ansjovis, sardiner. 
Överkänslighet mot vin: Ämnen i vin kan, 
hos känsliga personer, påverka kroppens 
egen frisättning av histamin vilket kan ge en 
överkänslighetsreaktion. Effekter förstärks 
också om annan mat med biogena aminer äts 
samtidigt, till exempel om vin och ost intas 
samtidigt. 

Att tänka på vid 
provtagning/analyssvar 

Smitta kan förekomma via badvatten och 
djur. 
För analys av prov kontakta SLV eller SVA 

SLV har det enda labbet i Sverige som kan 
utföra analys. 

Livsmedel med histaminhalter över 
gränsvärden >100 mg/kg = 
otillfredsställande.  

Mikrobiologiska 
kriterier 

Livsmedelssäkerhetskriteria: 
Levande musslor, tagghudingar, 
manteldjur, marina snäckor. 
Processhygienkriteria: 
Malet kött, maskinurbenat kött, 
köttberedning, Ost av värmebehandlad 
mjölk, Smör och grädde av opastöriserad 
mjölk. Skalade produkter av kokta kräftdjur, 
musslor och snäckor. Färdigskuren frukt 
och grönsaker, Opastöriserad frukt- och 
grönsaksjuicer. 

 Livsmedelskriteria: 
Fiskeriprodukter från histidinrika fiskar. 
Histidinrika fiskeriprodukter som genomgått 
enzymmognadsbehandling i saltlake. 
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