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Projekt livsmedel 2018, äldreboenden 

Under perioden oktober-november 2018 planerades 6 oanmälda livsmedelskontroller 

på kök och avdelningskök i äldreboenden i Järfälla kommun. Dessa är Flottiljens 

äldreboende, Lönnens äldreboende, Viksjö äldreboende, restaurang Ikaros, 

restaurang Kärnmakaren och Olovslunds äldreboende. Av dessa genomfördes 

inspektioner på samtliga utom Olovslunds äldreboende som genomgår renovering av 

köket och öppnar igen i början på nästa år (2019). 

 

Fokus i kontrollen lades på underhåll (lokaler & utrustning), hygien (rengöring, 

personlig hygien och utbildning), temperaturprocesser (nedkylning & varmhållning) 

och operativt mål nr. 6 (Livsmedelsverkets nationella mål i kontrollen gällande 

Norovirus och personalhygien). För att kontrollera operativt mål nr. 6 ställdes en del 

kontrollfrågor; hur länge stannar personalen hemma vid smitta med norovirus 

(kräksjuka), vad gör man om man har smittade barn hemma, tvättar man sina 

arbetskläder i hemmet, hur informeras personalen om vad som gäller vid sjukdom 

med norovirus. 

 

Av de kontrollerade äldreboendenas kök eller avdelningskök var 3 helt utan 

anmärkning. De andra verksamheterna hade någon/några brister som inte var 

allvarliga. Gällande punkten underhåll var några takplattor öppna eller att det 

saknades pappershållare monterad för handtork. Avseende punkten hygien fanns 

någon smutsig yta på golv eller avsaknad av lister/hållare för knivar och skyddsplast.  

 

Gällande de övriga kontrollpunkterna gjordes noteringar för en verksamhet att det 

kan vara dags att uppdatera utbildningen i livsmedelshygien då deras senaste 

utbildning skett för 4-5 år sedan. En annan verksamhet hade en del slitna ytskikt på 

skåpluckor, men byte har dragit ut på tiden då det görs avdelningsvis. Restaurang 

Kärnmakaren kommer att få en helrenovering av köket inom ett halvår och vi 

diskuterade att de då även tänker på att sortera ut matavfallet. 
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