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Att säkerställa sin Provtagning av Listeria
Listeria är en patogen bakterie som kan orsaka infektioner 
med allvarliga konsekvenser hos människor. Framförallt 
bland riskgrupperna äldre, personer med nedsatt immun-
försvar samt gravida där risken för skador på foster eller 
missfall ökar.

De livsmedel som är störst risk för tillväxt av Listeria är 
främst ätfärdiga, kylförvarade varor med lång hållbarhet, ex 
rökt och gravad fisk, smörgåspålägg och mögelost. Bakte-
rien tillväxer vid låga temperaturer och kan även etablera 
sig på utrustningen i produktionsmiljön.

Media uppmärksammar ständigt kring omfattande och 
allvarliga listeriautbrott och det visar hur viktigt det är att 
årligen revidera sitt egenkontrollprogram. I European Food 
Safety Authority (EFSA) senaste rapport bekräftas också 
att utbrott av Listeria har ökat.
Det handlar om att identifiera alla risker och ha kontroll 
på hela kedjan, från leverantörsled till produktion, per-
sonal och produkt samt i sin produktionsomgivning, och 
säkerställa att inte spridning sker. Viktigt är att säkerställa 
omfattningen och förebygga riskerna i sitt egenkontrollpro-
gram och att de provtagningar som genomförs görs korrekt 
och enligt gängse regler och förordningar som finns. 
Otillräckliga och bristande kontrollinsatser kan annars 
utgöra en allvarlig och ibland livshotande säkerhetsrisk för 
slutkonsumenterna. 

Livsmedelsverket beskriver i sitt verktyg för livsmedelskon-
troll, Kontrollwiki, hur provtagningen genomförs, frekvens 
och vilka analysmetoder som är godkända. Listeria kan 
analyseras både kvalitativt (påvisad eller ej påvisad) och 
kvantitativt (antal), vid flera positiva analysresultat bör man 
också utföra typning för att se om bakterierna tillhör en och 

samma familj. Det mest tillförlitliga resultatet fås genom att 
analysera 5 separata enhetsprov. Risk finns då flera prover 
slås samman till ett (poola) att analysmetodens känslighet 
försämras. Därmed minskar chansen att identifiera Listeria 
i samlingsprovet.

Livsmedelsverket menar att samlingsprov (poolning) 
enbart bör ske vid en kvalitativ analys och vid analys av 
prover från utrustning och omgivning. Livsmedelsverket 
pekar tydligt i Kontrollwiki att provtagningsfrekvensen är 
mycket relevant för att få tillförlitliga resultat, och då menas 
både antal prover vid varje provtagningstillfälle men också 
antalet provtagningar per år.

Eurofins erbjudande

Eurofins har lång erfarenhet och ett komplett mikrobiolo-
giskt utbud av patogenanalyser. Vår verksamhet genom-
syras av kvalitet och säkerhetstänk och tillsammans tar vi 
fram ett kontrollprogram anpassat efter din verksamhet.

Vi erbjuder enskilda patogenanalyser för Listeria såväl 
med standardmetoder som med godkända snabbmetoder. 
De metoder vi använder oss av är BAX PCR för snabba-
nalyserna samt Rapid och ISO för standardanalyserna. Vi 
erbjuder även analys av Listeria för omgivningsanalyser 
med svabbar.

Via vår onlinetjänst kan du snabbt och enkelt erhålla preli-
minära delsvar.

Utöver analyser erbjuder vi också utbildningar i grundläg-
gande mikrobiologi anpassade för olika branscher.

Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.
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