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Hälsoundersökning för personal som hanterar livsmedel i tjänsten
Syfte
Att fastställa rutiner för hälsoundersökning, vid nyanställning, vid årlig undersökning samt
vid uppkommen anledning, för personal som hanterar oförpackat livsmedel.
Omfattning
Gäller för all personal som hanterar oförpackade livsmedel i Försvarsmakten inom Sverige,
även vid insatser och övningar. Gäller även vid militära insatser utomlands om inte annat
följer av interna föreskrifter, reglemente, uppdrag eller särskild order.
Ansvar
Denna rutin upprättas av FömedC efter instruktion från vårdgivaren HKV PROD FLOG
FÖMED, som också fastställer rutinen. Revidering ska göras årligen samt därutöver vid
behov. Central rutin ska finnas tillgänglig för berörd personal.
Beskrivning
I enlighet med FFS 2012:4 ska personal som hanterar oförpackade livsmedel i
livsmedelsanläggning inom Försvarsmakten:


Vid anställningens början och därefter årligen, avge hälsodeklaration.



Hälsodeklaration ska också avges av den enskilde snarast efter hemkomst, om vistelse
utanför Norden.



Vid nyanställning ska personal alltid genomgå läkarundersökning enligt nedan
beskrivning.



Arbetsgivaren ansvarar för att all personal som hanterar oförpackade livsmedel
erhåller utbildning i grundläggande livsmedelshygien samt anläggningsspecifika
rutiner nödvändiga för att utföra anläggningens egenkontroll.
Detta ska intygas av arbetsgivaren på blankett: ”Intyg vid nyanställning eller årlig
hälsodeklaration av livsmedelspersonal” (bilaga 1, under punkt 1,
Hygieninformation).
Arbetsgivaren ansvarar vidare för att förvara aktuell dokumentation avseende
hälsodeklarationer och tjänstbarhetsbedömningar.
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Nyanställning:
Hälsodeklarationen (bilaga 2) ifylles av den sökande och medtages till läkarundersökningen
på Försvarshälsan. Läkaren avger en tjänstbarhetsbedömning grundat på hälsodeklarationen
och undersökningen enligt nedan. Intyg – ”Bedömning av tjänstbarhet” ska användas och
finns i Försvarsmaktens elektroniska patientjournal CGM J4.

Årlig hälsokontroll:
Hälsodeklarationen (bilaga 2) ifylles av den sökande och överlämnas till arbetsgivaren. Det är
enligt FFS 2012:4, § 16 arbetsgivaren som bedömer huruvida den årliga hälsodeklarationen
ska kompletteras med läkarundersökning eller inte. I de fall läkarundersökning genomförs
enligt nedan ska läkaren avge en tjänstbarhetsbedömning.
Efter vistelse utanför Norden:
Hälsodeklarationen (bilaga 2) ifylles av den sökande och överlämnas till arbetsgivaren. Det är
enligt FFS 2012:4, § 16 arbetsgivaren som bedömer huruvida hälsodeklarationen ska
kompletteras med läkarundersökning eller inte. I de fall läkarundersökning genomförs ska
läkaren avge en tjänstbarhetsbedömning.
Läkarundersökning
Med utgångspunkt från hälsodeklarationen ska läkare med kompletterande anamnes och
status, värdera om den sökande kan misstänkas ha någon infektion som kan utgöra en
smittorisk vid livsmedelshantering. Härvid ingår utvidgad anamnes avseende utlandsresor,
tarmbesvär, infektiösa eksem, återkommande eller svårläkta sår samt uttalade besvär från
luftvägar. Läkaren utför sedvanligt status med fokus på sår och infektionstecken i hudkostym,
särskilt händerna, samt tecken till infektiösa förändringar i anslutning till näsa, mun och svalg.
Om den sökande har eller nyligen haft besvär från mag-tarmkanalen ordineras allmän
faecesodling.
Utvidgad provtagning kan bli aktuell för diagnostik och eventuell behandling, men genomförs
endast om den sökande har besvär. Exempel på utvidgad provtagning kan vara prov för cystor
och maskägg, svalg- och sårodling samt serologi för hepatit A och E.
I enlighet med Livsmedelsförordningen 2006:813, § 39 ska läkare som bedömer att en person
utgör en smittorisk i hanteringen av livsmedel anmäla detta till smittskyddsläkaren och
Generalläkaren. Se också Rutin 4.3.030, Anmälningspliktiga sjukdomar samt smittspårning.
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Redovisande dokument
Dokumentation sker i Försvarsmaktens elektroniska patientjournal CGM J4.
Kontaktregistrering: Medicinsk kontroll vid arbete med livsmedel.
Bilagor
Bilaga 1. Intyg vid nyanställning eller årlig hälsodeklaration av livsmedelspersonal.
Bilaga 2. Hälsodeklaration, Anställning i viss livsmedelshantering.
Referenser





Livsmedelslagen SFS 2006:804.
Livsmedelsförordningen SFS 2006:813.
Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten FFS 2012:4.
VG LSK Rutin 4.3.030, Anmälningspliktiga sjukdomar samt smittspårning.
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