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Hur ställer jag kraven 

 

 

Hur ställer jag kraven på ett automatiserat egenkontrollsystem i min 
matkedja/kommun? 

Det är inte varje dag man köper system för detta. Inte så lätt att först hur krav ska ställas 
och hur de bör fungera. Därför har vi tagit fram detta dokument för att hjälpa dig med den 
djungeln. 
 

 

Varför? 

Ett automatiserat egenkontroll system – för landsting/kommun/matkedja - skall i första 
hand underlätta hanteringen av egenkontrollen. Både för personalen i köket som hanterar 
systemet och för dom som administrerar systemet.  
 
Ofta finns det inarbetade rutiner som personalen är bekant med och dessa skall så långt 
det är möjligt behållas. Skillnaden blir t ex för personalen att istället för att signera 
arbetsuppgiften med en penna, trycker man på en signera-knapp i panelen som hänger 
på väggen. Få är betjänta av att ändra arbetssätt helt och hållet om det inte föreligger ett 
starkt behov att detta. 
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Hur fungerar det? 

Nedan beskriver vi hur ett system fungerar, schematiskt övergripande. 
 

 
1. Egenkontrollplan 

Egenkontrollplanen är din HACCP dokumentation. Kontrollpunkter och dokumentet 
matar du in i systemet. 
 

2. Automatisk temperaturkontroll* 
Den automatiska temperaturinsamlingen sker i en egen process och postar 
temperaturvärden till molnservern via internet eller gsm. 
 

3. Molnservern  
Genererar arbetsuppgifter och hanterar temperaturer med tillhörde tröskelvärden. 
Det är här logiken finns i systemet. 
 

4. Hantering 
Det är här du arbetar med arbetsuppgifter - kvitterar temperaturlarm - sätter 
gränsvärden mm. Denna skall vara åtkomligt från från webbläsaren, smartphone 
eller läsplatta 
 

5. Rapport 
Rapporter är precis vad det låter som - rapporter som visar aktiviteten i systemet 
under valt datumintervall. 
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1. Temperaturinsamling 
Temperaturinsamlingen är den hårdvara som sitter ute i verksamheten. Den består 
vanligen av fast monterade node som antingen är trådade eller trådlösa. Vad som 
passar bäst är beroende på den fysiska utformningen av lokalerna där kylar och 
frysar är placerade. Vid behov skall det också finnas möjlighet till nedkylningsnod 
som dokumenterar nedkylningsprocessen och en handenhet. Handenheten kan 
behövas vid ankomstkontroll men också vid temperaturtagning på t ex buffén. 
 
 

2. Molnserver 
Här samlas all tempdata och har avgörs vilka temperaturer som skall generar larm 
och avvikelser. 

 
 
 

3. Hantering 
Detta är själva gränssnittet som man arbetar i och det bör vara åtkomligt via vanliga 
internetuppkopplade enheter som en PC eller smartphone. I hanteringsdelen 
återställer du larm och signerar avvikelser. Även larmgränser och andra variabler 
sätts här som t ex kalibreringsvärden.  
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Inför ditt kommande köp är det 7 områden du bör tänka på…. 
 

Funktion 

Finns det funktioner som du efterfrågar i systemet. T ex temperaturinsamling, 
dokumenthantering, kontrollpunkter etc. Vid administration skall det finnas möjlighet att 
skapa ny – redigera – radera kontrollpunkter efter behov. Likaså om det tillkommer 
verksamheter skall dessa enkelt kunna integreras i kommunen/landstingets grundmall för 
egenkontroll.  
 
Temperaturen i kylar och frysar skall loggas automatiskt och en handenhet för 
ankommande gods, bufféer etc. är också en god idé. Nedkylningsprocesser – som kan 
vara svåra att dokumentera manuellt - skall även finnas som automatisk loggning. 
 

Användande 

Är användargränssnittet lämpligt för din personal?  
Ett intuitivt gränssnitt som har låg inlärningströskel och minimera behovet av utbildningar 
är att föredrag. Kontrollpunkter och arbetsuppgifter skall vara lättåtkomliga för personalen 
som utför dom samt att ny personal enkelt kan ta den av egenkontrollen. Ett sätt är t ex att 
använda skärmar och displayer i köket i verksamheten. På så sätt påminns personalen 
om arbetsuppgifter som skall utföras.  
 
Tillfällig och ny personal skall omgående kunna arbeta i systemet. Exempel på intuitiva 
gränssnitt kan t ex att man plockar bort all irrelevant information och bara fokuserar på det 
som är nödvändigt för personen som skall utföra arbetet.  
 
Annat exempel på intuitiva gränssnitt är att följa de facto branchstandard på touchappar 
som gör att användaren känner igen sig även om man aldrig har arbetet i den aktuella 
appen. 

 
Rapporter 

Uppföljning i form av rapporter skall naturligtvis finnas. Både för dom enskilda 
verksamheterna men även för den centrala egenkontroll-administrationen. Händelselogg, 
avvikelserapport och temperaturrapporter är tre vanliga rapporter som används vid 
revision. Utöver dessa kan det finnas krav på ytterligare rapporter från din organisation 
 

Införande 
 Hur sker implementeringen av systemet ut?  

 Behövs utbildning av personalen?  

 Vilken typ av enhet skall verksamheterna arbete på? 

 
Uppgradering 

Vad sker när nya lagkrav kommer?  
Ingår en kontinuerlig utveckling i kostnaden för systemet eller är det något jag måste betala 
för? Eller kanske rentav köpa en ny version av systemet? 
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Ägandekostnad 
 Vad kostar det faktiska systemet med hårdvara?  

 Finns det månadskostnader?  

 Om systemet inte är webbaserat - vilka kostnader finns för att köpa servrar och 
ännu viktigare - vilka kostnader finns för att drifta servern i en stabil miljö? 

 
Egen hostning av servern – servern står fysiskt placerad hos dig eller hos din IT – ställer 
krav på t ex övervakning 24/7, åtkomst utifrån av systemleverantör, Underhåll, backup-
lösning etc. 
  
Ett smartare alternativ är att ha det automatiserade egenkontrollsystemet som webbtjänst. 
Webbtjänster har i regel redan back-up, underhåll och uppdatering installeras automatiskt 
för användarna. Systemet är åtkomligt från vilken internetuppkopplad enhet som helst. Det 
kan vara PC – läsplatta – smartphone – eller andra enheter som kan använda webbläsare. 
För att skapa så hög tillförlitlighet som möjligt, skall systemet driftas av en professionell 
webbhost med 24/7 övervakning. 
 

Service & support 
Vilka kostnader uppstår i samband med service & support och vilken frekvens av service 
är normalt och bör jag räkna med? Finns det olika support avtal och vad kostar dom i så 
fall? 
 

Sammanfattning 
För att sammanfatta kraven på automatiserat egenkontrollsystem 

 Anpassningsbart mot hur de vill genomföra sin egenkontroll. 
T ex enkelt att lägga till, plocka bort eller redigera kontrollpunkter på den specifika 
verksamheten·       

 Enkel hantering för personal 
 Enkel administration för management 
 Intuitiva gränssnitt 
 Webblösning 
 Använd automatisk temperaturloggning  
 Skalbart – plats för många verksamheter 
 Bra möjlighet till uppföljning 

 

Om författaren 
Carl Strömberg kommer från IT sidan och har lång erfarenhet av webbaserade tjänster. 
Han har arbetet med digital egenkontroll sen 2005 bl.a. som projektledare, 
produktägare och utvecklare. 

 

ICU Scandinavia AB är en ledande leverantör av automatiserade system för loggning, övervakning och 
kvalitetssäkring på laboratorier och restauranger. Våra system Boomerang och Coolguard uppfyller de 
regulatoriska krav på loggning och dokumentation som krävs av verksamheter inom laboratorier, 
kyllagring och matsäkerhet. 1998 var vi pionjärer inom automatisk temperaturövervakning. Idag har vi 
en oslagbar erfarenhet inom området och arbetar tillsammans med världsledande kunder och partners 
för att kunna garantera kvalitet och säkerhet på laboratorier och restauranger över hela världen.           
ICU Scandinavia har för närvarande kontor i 3 länder: Polen, Schweiz och Sverige, där huvudkontoret 
är placerat. www.icuscandinavia.com   
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