
Listeria monocytogenes- din fiende i köket 
 
Bakterier är en del av vår omgivning. En del bakterier kan göra oss sjuka och det är därför 
viktigt att det finns fasta rutiner i storkök som arbetar för att minska smittorisken.   
 
Matsituationen på sjukhus är unik på många sätt. Köken kan både vara tillagningsköks och/eller 
mottagningsköks, men specifikt för de båda är att de serverar mat till många människor med olika 
behov. Eftersom situationen på sjukhus är så komplex kan det vara svårt att utveckla och tillämpa 
kontroller för att garantera livsmedelssäkerhet.  
 
På ett sjukhus i Belgien har en studie undersökt utbredningen av bakterien Listeria 
monocytogenes. Proverna togs både på inkommande råa livsmedel men även i sjukhusets 
köksmiljö. Bland proverna upptäcktes sex fall av bakterien på råa livsmedel och i en färdig 
produkt. Däremot visade inga prover bakterieangrepp i köksmiljön.  
 
Listeria monocytogenes 
 
Listeria monocytogenes är en patogen bakterie, vilket innebär att det är en bakterie som kan 
orsaka sjukdomstillstånd hos människor. Bakterien utgör en risk för personer med nedsatt 
immunförsvar och där av är patienter på sjukhus en stor riskgrupp. Följden av bakterien kan leda 
till en allvarlig infektion som heter Listerios som vidare kan leda till blodförgiftning och 
hjärnhinneinflammation. Bakterien finns i naturen och det är vanligt att man finner bakterien på 
livsmedel vilket gör att den lätt kan komma in i köksmiljöer genom livsmedelshantering. Väl i 
köket kan den sedan spridas vidare i lokalerna genom korskontaminering. Bakterien kan växa 
utan tillgång till syre vilket resulterar i att den kan förekomma i livsmedel som är 
vakuumförpackade och i livsmedel med modifierad atmosfär. Man kan minska risken att drabbas 
av Listerios genom att värma upp maten till över 70 grader Celsius eller genom att undvika att 
konsumera vissa livsmedel som mögelost, rökt och gravad fisk samt sushi.  
 
Studiens resultat visade att Listeria monocytogenes hade hittats i sex prover på inkommande råa 
livsmedel och i en färdig produkt som. Däremot blev inga av de 1145 proverna positiva som hade 
tagits i sjukhusets köksanläggning. Potentiella källor till organismen nämns i studien som 
köksredskap, utrustning samt mat-hanteringen. 

Viktiga åtgärder för att minska risken för att smittas av Listeria monocytogenes  

För att minska risken för bakterieutbrott kan hanteringen av riskfyllda livsmedel vara avgörande. 
Städningen utgör en grundläggande del då man kan förhindra korskontaminering men det är även 
viktigt med personalens hygien och att maten värms upp till över 70 grader Celsius. Dessa 
säkerhetsåtgärder anser jag vara extra viktiga på ett sjukhus där många patienter har sämre 
immunförsvar. Med tanke på resultatet i studien så kunde man tydligt se att bakterien inte fanns i 
köksmiljön utan att den fanns på råa livsmedel. Om dessa livsmedel värms upp till över 70 grader 
Celsius kommer smittorisken att försvinna. Så för att slippa att få en ovän i köket i form av 
Listeria monocytogenes, var noga med hygienen, städningen, men framför allt, se till att värm 
maten ordentligt innan servering. Smaklig måltid!  
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Jag valde studien ovan på grund av att jag tycker mikrobiologi är väldigt intressant och jag anser 
att det är viktigt att förmedla kunskap inom storkök men även till privatpersoner. En ökad 
kunskap om bakterier tror jag kan ge en förståelse för hur viktig hygienen och kontrollerna är i ett 
kök. Efter examen ser jag mig gärna arbeta inom ett privat företag med hållbar utveckling, 
produktutveckling eller hälsokommunikation.  

 


