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Fokus på hygiejneadfærd ved brug af 
visuelle IT-metoder

Af cand.brom. Anette Kamuk, 
lektor ved University College 
Sjælland, Ernæring og  
Sundhed, Ankerhus.

Kurser i fødevaresikkerhed fø-
rer ikke altid til ændret adfærd 
og højere fødevaresikkerhed. 
Brugen af nye IT-medier og vi-
suelle billeder krydret med hi-
storier fra køkkenlivet er vigtig 
for at forstå og påvirke adfærd 
samt nå succesfuld kommuni-
kation om fødevaresikkerhed. 
Med udgangspunkt i disse fak-

ta satte vi os for i e-Food pro-
jektet at videofilme køkkenper-
sonalet i nogle køkkener for at 
observere den faktiske hygiej-
neadfærd.
Info-skærme blev placeret cen-
tralt således, at køkkenpersona-
let under deres daglige arbejde 
blev præsenteret for fakta om 
personlig hygiejne samt om fø-
devareudbrud. Her var især fo-
kus på håndvask, handsker, vi-
skestykker samt råvareadskil-
lelse. Desuden fik køkkenper-
sonalet stillet en ipad til rådig-

hed, hvor de alene eller i fælle-
skab kunne svare på forskellige 
spørgsmål i en hygiejnequiz.

Brug mere tid på  
at vaske hænder
Videoobservationerne viste, at 
der for køkkenmedarbejderne i 
høj grad var tale om meget kor-
te, få og utilstrækkelige hånd-
vaske - ofte uden brug af sæbe 
og uden aftørring af hænder i 
engangshåndklæder. Ofte var 
det kun fingerspiserne, der me-
get hurtigt blev fugtet. Desuden 

Korrekt håndvask
• Tag fingerringe og ur af
•  Skyl hænderne under 

tempereret vand
•  Kom fast eller flydende 

sæbe på hænderne og for-
del sæben godt

•  Vask hænder i 15 sek. 
Vær særlig opmærksom 
på at få vasket mellem 
fingrene, fingerspidser 
og i negleområde. Det 
kan også være nødven-
digt at vaske håndled og 
underarme, hvis armene 
kommer i kontakt med 
fødevarer

•  Skyl til sidst hænderne 
og evt. underarmene om-
hyggeligt fri for sæbe i 
rindende vand

•  Tør hænderene grundigt 
og benyt evt. papirhånd-
klæde til at lukke vand-
hanen, så hænderne ikke 
bliver kontamineret igen

I de udvalgte køkkener opsættes infoskærme. På skærmene ses en række billeder med fokus på opnå-
else af god produktionshygiejne i køkkenet.

IT metoder afslører storkøkkeners udfordringer med at efterleve høje krav om personlig 
hygiejne i en hverdag, hvor kulinarisk kvalitet, indgroede vaner, travlhed og manglende 
fokus på ny viden præger arbejdsgangene

t



Kunderne elsker godt brød! Derfor udvikler vi hele tiden vores 
sortiment, så vi kan tilbyde præcis det, de efterspørger. Lige nu 
har vi 5 spændende nyheder – nogle med mere fuldkorn, andre  
i nye smagsvarianter. 

Kunderne elsker det rustikke og hjemmelavede look. Derfor 
lancerer vi 2 rustikke sandwichbrød  – begge med skrå ender, 

der giver et flot udtryk og får sandwichen til at se større ud. 

Chilistykkerne hitter og fås nu også som 
fuldkornschilistykker. 

Bestseller
– nu med  
fuldkorn!

5 NYE
sandwich 

brød!

Rustik sandwich, lys 
Varenr. 50000085

Cafébolle med chili  
Varenr. 50000082

Cafébolle med ramsløg 
Varenr. 50000083

Fuldkornschilistykke 
Varenr. 30406511

Rustik sandwich, grov 
Varenr. 50000086

Let’s go sandwich

Vi har udvidet vores sortiment af de populære forskårne, 
stenovnsbagte caféboller med to nye varianter. En med chili og 

en med ramsløg. Helt perfekte både til burgere og sandwich.

30431 LU Sandwichnyheder 185x265.indd   1 17/12/13   08.57
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var afvaskning med vand og 
sæbe mellem produktioner ofte 
mangelfuld. Observationerne 
blev holdt op mod officielle an-
befalinger fra WHO og hygiej-
nevejledningen fra 2013, hvor 
det anbefales at en håndvask ta-
ger 15 sekunder. Se i boksen 
hvordan en regelret håndvask 
foretages.

Bruger du handsker 
rigtigt?
Når køkkenpersonalet brugte 
engangshandsker kunne vi se 
på videosekvenserne, at der 
ofte ikke blev vasket hænder 
forinden. Det er et problem, da 
det viser sig at bakterier fra 

også når handsker tages af - el-
ler hvis der går hul på dem. 
Derfor er det også en god ide at 
skifte handsker ofte. Det har 
desuden vist sig, at når man 
bruger handsker giver det en 
falsk tryghed, idet man ikke 
synes man behøver at være så 

fastlægger hvornår og hvordan, 
handsker skal bruges for at 
undgå krydskontamination. 

Ukendte vaner og 
spredning af bakterier
Video kan bruges til at sætte 
fokus på og opdage individuel-

Hygiejne-quiz på ipad:
Vi bringer her nogle ud-
valgte spørgsmål fra hygi-
ejne-quizzen. Prøv om du 
kan svare på dem.  
De rigtige hygiejnesvar 
finder du under kursus-
oversigten på side 31.

Spørgsmål 1:
Hvilke af de to sygdoms-
fremkaldende bakterier Li-
steria og Clostridium botu-
linum bliver hurtigst dræbt 
under en opvarmning? 
a)  Clostridium botulinum 

er en sporedannende 
bakterier, som nemt kan 
dræbes under varmebe-
handling

b)  Clostridium botulinum 
består af sporer, som 
derfor nemt kan dræbes 
under varmebehandling 

c)  Listeria er en vegetativ 
bakterie og dræbes rela-
tivt hurtig ved opvarm-
ning

Spørgsmål 2:
Hvad sker der med bakte-
rier under frysning?
a)  De dør på grund af 

vandmangel
b)  De inaktiveres, men for-

merer sig igen ved optø-
ning

c)  De formerer sig fortsat, 
men med nedsat hastig-
hed

Spørgsmål 3:
Hvordan skal en rest lasag-
ne og friske tomater opbe-
vares i kølerum/køleskab?
a)  Lasagne og tomater kan 

opbevares i samme be-
holder uden problemer 

b)  Tomater og lasagne kan 
opbevares, som du vil i 
samme kølerum/køle-
skab

c)  Tomater og lasagne må 
kun opbevares i samme 
kølerum/køleskab, hvis 
de holdes adskilt.

Observation af arbejdsgange i køkkenerne. Her er der fokus på skraldestativers placering i køkkener 
med risiko for krydskontaminering (krydssmitte).

hænderne kan vokse til et højt 
antal under handsken pga. fugt 
og varme ligesom bakterier fra 
omgivelserne kan klæbe til 
handsker. Bakterier kan trænge 
gennem handskerne og spredes, 

påpasselig med hygiejnen når 
man bruger handsker. Spred-
ning af bakterier og virus fra 
handsker er viden, som mange 
ikke er bekendt med, og der er 
derfor behov for, at køkkenerne 

le vaner. F.eks. så vi i et køk-
ken, at en medarbejder havde 
for vane at hænge et viskestyk-
ke over skraldestativet og i lø-
bet af dagen tørre hænder i det 
gentagne gange. Medarbejde-
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Kan IT metoderne 
bruges?
Medarbejderne synes især, det 
var sjovt at quizze på ipad én. 
Der gik simpelthen sport og 
konkurrence i at få flest rigtige. 
Det tyder på, at infoskærme og 
især tablets med quiz samt vi-
deooptagelserne kan bidrage til 
ny viden og interesse for hygi-
ejneadfærd. Desuden kan IT 
metoderne måske være med til 
at sikre, at medarbejderne er 
motiveret til at højne fødevare-
sikkerheden. Der er behov for 
flere undersøgelser for yderli-
gere at dokumentere og finde 
frem til innovative løsninger 
for brug af IT-metoder i køkke-
ner.

Kun for 
fagbesøgende

www.prowein.com

Hotel-/rejsetilbud: Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Tel. +49(0)2 11/1 72 02-8 39 _ messe@duesseldorf-tourismus.de

http://business.duesseldorf-tourismus.de/en/fair/prowein

For yderligere information:
Intermess ApS _ Rådhusvej 2 _ 2920 Charlottenlund

Tel. 45 50 56 55 _ Fax 45 50 50 27 _ info@intermess.dk _ www.intermess.dk

23.-25.03.2014
Düsseldorf, Tyskland
International fagmesse for vin og spiritus

International 
mangfoldighed på 
højeste niveau
ProWein 2014 venter på Dem med:

■ over 4.800 udstillere fra omkring 50 lande
■ enestående smagsprøveområder
■ et omfangsrigt udstillingsprogram
■ delikatesseudstillingen ”Wine’s best friends”

Online-adgangskort købes på: 

www.prowein.com/ticket2

pwe1402_90x265_DK.indd   1 18.12.13   14:14

e-food projektet - Fakta

Er et samarbejde mellem 
UCSJ, EASJ, DTU Fødeva-
reinstituttet, KU-LIFE og 
Komply (tidligere e-smiley). 
Projektet har bidraget til den 
nyeste viden og udvikling in-
denfor anvendelsen af IT til 
forbedring af fødevaresikker-
heden under forarbejdning af 
fødevarer og fremstilling af 
måltider i storkøkkener in-
denfor to områder:
- IT som redskab til intern 
kommunikation om fødeva-
resikkerhed
Via info-skærme og tablets 
kan viden om fødevaresik-
kerhed dagligt kommunike-
res til medarbejdere. Dette 
kan øge interessen og vedli-
geholde medarbejdernes vi-
den og kan være med til at 

sikre, at medarbejderne er 
orienteret om udviklingen på 
området. 
- IT-værktøjer til beregning 
af bakteriel vækst
IT kan med RFID-teknologi 
(Radio Frequency Identity) 
og matematiske modeller an-
vendes til at forudsige pato-
gene bakteriers vækst i mad 
og fødevarer. IT redskaber 
bidrager til, at tilberednings-
former og procedurer på én 
gang øger fødevaresikkerhe-
den og samtidig anviser de 
mest skånsomme tilbered-
ningsmetoder. 
Projektet er støttet af Grønt 
Udviklings- og Demonstrati-
ons Program – GUDP - un-
der Ministeriet for fødevarer, 
landbrug og fiskeri.

Skærmbillede præsenteret i køkkener. Her med fokus på korrekt 
brug af handsker i produktionen.

ren tænkte ikke over, at der var 
stor risiko for at sprede bakteri-
er fra skraldespanden til viske-
stykket og videre til fingrene 
og til friske fødevarer. Vi så 
også andre eksempler, hvor 
f.eks. lange ærmer er i berøring 
med beskidt opvask og senere 
fødevarer. Berøring af f.eks. 
vandhane og mobiler samt af-
tørring af hænder i bukser eller 
forklæde efter håndvask er alt 
sammen noget, der blev obser-
veret, og som udgør en risiko 
for krydskontamination pga.
uheldige vaner i dagligdagen. 
Vaner er netop gentagelser- no-
get man ikke opdager, man har. 
Når en medarbejder bliver kon-
fronteret med egne dårlige va-
ner, er der ofte en interesse og 
motivation for at ændre adfærd.


