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Anvisning till laboratorierna för sändning av bakteriestammar
och livsmedelsprover till Evira
1 Lagstiftning
Livsmedelslagen anger hur patogena bakterier och vissa livsmedelsprover ska
sändas till ett nationellt referenslaboratorium. Lagen har preciserats genom
laboratorieförordningen, förordningar om zoonosprogrammen och förordningen om
matförgiftning. Kravet på sändning av bakteriestammar enligt de här anvisningarna
gäller laboratorier som är godkända med stöd av livsmedelslagen och som är
godkända för undersökning av myndighetsprover, godkända köttkontrollaboratorier
och godkända egenkontrollaboratorier. Anvisningarna gäller dessutom laboratorier
som är godkända att utföra officiella salmonellaundersökningar av importerat
växtbaserat foder och laboratorier som är godkända enligt lag om gödselfabrikat.
1.1.

Laboratorieförordningen (Statsrådets förordning 1174/2006 om laboratorier som
utför undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen)
Enligt livsmedelslagen (23/2006) 40 § 2 momentet är ett laboratorium skyldigt att
bevara och sända en isolerad mikrobstam och/eller ett prov till ett nationellt
referenslaboratorium, då laboratoriet noterar undersökningsresultat som tyder på
hälsofara i prover från myndighetstillsyn eller från godkänd plan för
egenkontroll. Med det senare avses sådana till plan för egenkontroll hörande prover,
vilka tillsynsmyndigheten förutsätter ska undersökas med stöd av
livsmedelsbestämmelserna.
Det är fråga om ett undersökningsresultat som tyder på hälsofara
(Laboratorieförordningen, kapitel 4, 12 §), ifall
1) resultatet är oförenligt med de krav på livsmedelssäkerhet som anges i
kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EG)
2073/2005 (Mikrobkriterieförordningen*) bilaga I, kapitel 1.
eller
2) det vid undersökning av ett livsmedel som släpps ut eller finns på marknaden
(slutprodukten) påvisas biologiska, kemiska eller fysikaliska faktorer i sådan
utsträckning eller i den information som ges om livsmedel sådana brister att
människors hälsa kan äventyras på grund av dem
* http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2005/l_338/l_33820051222sv00010026.pdf
korrigering i den svenska översättningen finns på adressen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_278/l_27820061010sv00320032.pdf

Sändningen gäller zoonotiska bakteriestammar och andra bakteriestammar, som
kan orsaka matförgiftning, samt med stöd av livsmedelslagen undersökta
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prover, vilka innehåller toxin som orsakar matförgiftning
(Laboratorieförordningen, kapitel 5, 16 §).
1.2 Zoonosprogrammen
Bestämmelser om förvaring av salmonella-, kampylobakterie- och EHEC- (VTEC) stammar som isolerats vid uppföljning och tillsyn av zoonoser samt sändning av dem
till ett nationellt referenslaboratorium finns i följande förordningar från jord- och
skogsbruksministeriet (JSM):
Bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin (23/VLA/95)
Program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner (1148/2006)
Salmonellakontroll i slakterier och styckningsanläggningar (20/VLA/2001)
Förordning om ändring av JSM:s beslut om fjäderfäkötthygien (3/VLA/2004)
Förordning om undersökning av nötkreatur med avseende på EHEC i slakterier och
på djurhållningsplatser (24/VLA/2006).
1.3 Förordningen om matförgiftning (Social- och hälsovårdsministeriets förordning
251/2007) om utredning av matförgiftningsepidemier som sprids via livsmedel eller
hushållsvatten)
Enligt förordningen om matförgiftning (3 §, 2 momentet) ansvarar
Livsmedelssäkerhetsverket Evira för noggrannare undersökning, typning och
uppföljning av alstrare av matförgiftningsepidemier som isolerats från livsmedel,
produktionsmiljön i livsmedelslokaler och från primärproduktionsställen. Det innebär
att alla för epidemiutredningen väsentliga bakteriestammar som isolerats från
livsmedel, livsmedlens produktionsmiljö (t.ex. lokaler, maskiner, anordningar, ytor)
och från primärproduktion (t.ex. foder, vatten, rå mjölk, djurprover) måste sändas till
Evira.
1.4 Förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (JSM:s förordning
4/06) och Eviras beslut (Dnr 4254/729/2007) om analys av salmonella i officiella
importprover av växtbaserade foder i laboratorier som Evira godkänt för en begränsad tid.
Enligt förordningen och Eviras beslut måste salmonellastammar, som isolerats från
foder och gödselfabrikat, deras råvaror och tillverkningsprocess sändas till Evira för
typbestämning.
1.5 Lag om gödselfabrikat (539/2006) och biproduktförordningen (EG nr 1774/2002)
Enligt lag om gödselfabrikat förpliktar Evira, att godkända laboratorier skall sända till
Evira salmonellastammar isolerats från gödselfabrikat och deras råvaror och från
egenkontrollprover enligt biproduktförordningen.
1.6 Prover som ska sändas utan grund i lagen
Evira tar också emot och gör ytterligare undersökningar av andra än de zoonotiska
bakteriestammar som enligt laboratorieförordningen, zoonosprogrammen och
förordningen om matförgiftning ska sändas (se 5.5). Evira bestämmer till exempel
serotyp också på sådana salmonellastammar som inte hör till dem som enligt lagen
Utomstående laboratorier bör själva kontrollera att anvisningen fungerar i sina egna laboratorier samt försäkra sig om att anvisningen är
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måste sändas in och gör fortsatta undersökningar av zoonotiska bakterier (t.ex. L.
monocytogenes, Y. enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis) som isolerats från
produktion, produktionsmiljö eller primärproduktionsställen som inte ingår i
zoonosprogrammen eller utredningarna av matförgiftningsepidemier.

2 Bakteriestammar och prover som ska sändas
I tabellerna 1 och 2 finns en förteckning över de patogena och potentiellt patogena
bakterier som ska sändas till Evira. Ett undantag är Clostridium botulinum-stammar
som ska sändas till Veterinärmedicinska fakulteten (Vet.med. fak.) vid Helsingfors
universitet (HU).
Tabell 1. Zoonotiska bakteriestammar som ska sändas till Evira.
Bakterie

Sändningskriterier

Antal stammar/prov

Campylobacter jejuni/coli

alltid då de påvisats

en5)

Clostridium botulinum

alltid då de påvisats

en/anrikning1) 5)

Listeria monocytogenes

alltid då de påvisats

en/anrikning och en/bestämning av
antal, om de påvisats också med
en kvantitativ metod5)

salmonella spp.

alltid då de påvisats

en2) 5)

VTEC-bakterier

alltid då de påvisats

E. coli O1573)

fem

E. coli non-O157

fem

Vibriobakterier

alltid då de påvisats

fem

Yersinia enterocolitica

alltid då de påvisats

fem4) 5)

Yersinia pseudotuberculosis

alltid då de påvisats

en5)

1)

Sänds till HU/Vet.med. fakultetens Clostridium botulinum-laboratorium som ger närmare
sändningsanvisningar. Laboratoriet ska till toxinundersökningar sända förutom stammarna alltid också ett
livsmedelsprov från vilket stammarna har isolerats. En kopia av följebrevet sänds till Evira/Tuula Johansson
för kännedom.
2)

Ifall samma prov (t.ex. utländskt livsmedel) misstänks innehålla flera serotyper, kan 1-5 stammar av
samma prov sändas.
3)

Även av stammar som isolerats från prover enligt EHEC-kontrollprogrammet (20/VLA/2001) är det tillrådligt
att sända fem stycken/prov.
4)

Om laboratoriet använder en metod för att preliminärt påvisa den patogena bakterien Y. enterocolitica
räcker det med en stam/prov.
5) Vid

misstanke om/utredning av matförgiftningsepidemi eller utredning av hygienproblem (t.ex. patogen på
en anläggnings ytor) är det nödvändigt att sända fler än en stam/prov (om möjligt fem).
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Tabell 2. Andra bakteriestammar än zoonotiska som orsakar matförgiftningar och ska sändas till
Evira.
Bakterie

Sändningskriterier

Bacillus cereus

1) de i lagen stadgade gränsvärdena för den
aktuella livsmedelsgruppen överskrids 1)

Antal
stammar/pr
ov
fem

2) om inget är reglerat i lag och halten är >
5000 pmy/g
3) även vid låga halter, om det finns
misstanke om alstrare av matförgiftning
eller matförgiftningsepidemi
Andra bakterier av släktet
Bacillus2)

1) alltid då halten är > 5000 pmy/g, förutom
för kryddor > 10 000 pmy/g

fem

2) även vid låga halter, om det finns
misstanke om alstrare av matförgiftning
eller matförgiftningsepidemi
Clostridium perfringens

1) alltid då halten är > 10 000 pmy/g

fem

2) även vid låga halter, om det finns
misstanke om alstrare av matförgiftning
eller matförgiftningsepidemi
Enterobacter sakazakii

1) de i lagen stadgade gränsvärdena för den
aktuella livsmedelsgruppen överskrids

Koagulaspositiva stafylokocker

en
fem

1) Mikrobkriterieförordningen Bilaga 1, kapitel 2,
livsmedelsgrupp 2.2.3- 2.2.5 och 2.2.7, alltid
då gränsvärdena av de respektive punkterna
överskrids 3).

2) om inget är reglerat i lag och halten är >
10 000 pmy/g
3) även vid låga halter, om det finns
misstanke om alstrare av matförgiftning
eller matförgiftningsepidemi
Shigella spp.

alltid då de påvisats

en

1)

för närvarande stadgas inget i lagen
närmast gruppen Bacillus subtilis / licheniformis dvs. bacillus som växer i 55 °C
3)
Prov sändas bara om halten 100 000 pmy/g överskrids.
2) avser

Evira tar också emot andra eventuella bakterier som alstrar sjukdomar via livsmedel
än de som nämns i tabellerna 1 och 2, till exempel Aeromonas spp.
Då det är fråga om koagulaspositiva stafylokocker och den emetiska bakterien B.
cereus ska laboratoriet förutom stammar också alltid sända ett prov av det livsmedel
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från vilket stammarna har isolerats till Evira för enterotoxinundersökning. Undantag
för sändning av koagulaspositiva stafylokocker; stammar, som presenterats i tabell 2,
punkt 1. Ett livsmedel, varav stammar har isolerats sändas bara om halten 100 000
pmy/g överskrids. Den provmängd som behövs för
stafylokockenterotoxinundersökningen är minst 100 g. Även en mindre provmängd
ska sändas, om det inte finns 100 g kvar av provet. Den provmängd som behövs för
B. cereus-enterotoxinundersökningar är minst 10 g.
Vid misstanke om/utredning av en matförgiftningsepidemi eller vid utredning av
hygienproblem (t.ex. L. monocytogenes på en anläggnings ytor/beställd
undersökning) är det nödvändigt att sända inte bara bakteriestammar som isolerats
från livsmedelsprover samt eventuella prover utan också bakteriestammar som
isolerats från omgivningsprover. Mera information om matförgiftningsprover och
stammar som isolerats från dem finns i Eviras anvisning ”Undersökning av prover vid
livsmedels- och vattenförmedlad epidemi”:
www.evira.fi // djursjukdoms- och livsmedelsforskning / livsmedels- och
foderforskning / mikrobiologiska undersökningar / matförgiftningar.

3 Förvaring av bakteriestammar och livsmedelsprover i laboratoriet
3.1 Bakteriestammar
Bakteriestammar ska sändas till Evira så snart som möjligt efter att de isolerats och
identifierats. I synnerhet om många isoleringar görs, dvs. om det exempelvis antas
finnas problem i en viss anläggning eller i en viss livsmedelsgrupp, ska stammarna
sändas till Evira så snart som möjligt efter att de isolerats och identifierats. Då kan
stammarna förvaras i kylskåp (5 ± 3 °C) ungefär en vecka innan de sänds.
Stammarna ska inte fräschas upp genom odling innan de sänds. Stammarna ska
ändå inte sändas på en fredag utan senast på torsdag. Kampylobakteriestammar
förvaras i mikroaerofilt tillstånd och sänds alltid till Evira genast då de har
identifierats, eftersom de lätt dör under förvaring.
Ifall stammarna inte sänds inom ungefär en vecka ska de djupfrysas (< -15 °C) och
sändas till Evira minst en gång i månaden. Till exempel vid utredning av en
matförgiftningsepidemi, där flera alstrare misstänkts och/eller undersökningarna drar
ut på tiden, kan stammarna djupfrysas och sedan sänds alla på samma gång. I
sådana fall ska stammarna djupfrysas genast då laboratoriet har isolerat dem.
Kampylobakteriestammar får dock inte djupfrysas, utan de ska alltid sändas till Evira
så fort som möjligt.
Upprepad odling av stammarna ska undvikas. Detta gäller i synnerhet stammar av C.
perfringens samt Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis, eftersom de vid
upprepad odling kan förlora sin virulens.
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3.2 Livsmedelsprover
Livsmedelsprover som lätt förfars ska djupfrysas (< -18 °C) omedelbart, då ett
laboratorieprov har tagits. Prover av fiskfabrikat djupfryses dock inte vid misstanke
om stafylokockenterotoxiner (symptomen stämmer), eftersom djupfrysning försvårar
förbehandlingen av provet. Prover som står sig i rumstemperatur (till exempel torkade
livsmedel) förvaras i rumstemperatur.

4 Sändningsanvisningar
4.1 Odling och förpackning av bakteriestammar


Allmänna anvisningar
Bakteriestammarna sänds odlade på blodagar eller annat lämpligt näringssubstrat.



Salmonellastammar sänds odlade på selektiv agar.



Kampylobakteriestammar sänds i transportrör (t.ex. Cary-Blair) eller lämpliga
agarskålar (t.ex. mCCD eller Brusella), förpackade i transportpåse försedd med en
gasutvecklare avsedd för mikroaerofila bakterier.



Stammar av VTEC – non O157 sänds i transportmedium eller odlade på medium
som är lämpligt för kolibakterier.



Stammar av C. perfringens sänds i transportpåse försedd med en gasutvecklare
avsedd för anaeroba bakterier.
Vid sändning av stammar måste postens anvisningar om sändning av diagnostiska
prover följas (länk till Eviras webbplats: djursjukdoms- och livsmedelsforskning /
djursjukdomsforskning / sändningsanvisningar - Itellas (Postens) anvisning om
sändning av diagnostiska prover).

4.2 Förpackning av livsmedelsprover
Livsmedelsprover ska förpackas så att förpackningen förblir hel och proverna inte kan
läcka ut. Livsmedelsprover som står sig i rumstemperatur förpackas så att deras
temperatur inte överstiger +40 °C, djupfrysta så att de hålls så kalla som möjligt, helst
-15 °C och andra livsmedelsprover så att deras temperatur hålls vid +1 – +8 °C
(ISO/FDIS 7218:2007).
4.3 Följebrev
Stammarna och proverna ska åtföljas av Eviras följebrev för det aktuella ändamålet.
Följebreven finns på Eviras webbplats. I följebrevet skrivs noggranna uppgifter om de
stammar/prover som sänds (Laboratorieförordningen, 16 § 2 momentet). Uppgifter för
identifiering behövs för Eviras stamsamling och för uppföljning av den nationella
situationen beträffande smittsamma sjukdomar.
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4.3.1 Allmänt följebrev för stammar och livsmedelsprover




stammar, som isolerats från livsmedel, foder eller gödselfabrikat: www.evira.fi
/ djursjukdoms- och livsmedelsforskning / blanketter / livsmedels- och
foderforskning: Mikrobstammar – undersökningsföljebrev /
stamsamlingsföljebrev
livsmedelsprover: www.evira.fi
/ djursjukdoms- och livsmedelsforskning / blanketter / livsmedels- och
foderforskning: livsmedels- och renhetsprover - undersökningsföljebrev

Då följebrevet fylls i ska man särskilt observera att alternativet ”misstanke om
matförgiftningsepidemi” väljs (kryss i rutan) som beskrivning på stammens ursprung i
följebrevet för mikrobstam, ifall definitionen för en matförgiftningsepidemi i
förordningen om matförgiftning uppfylls. Enligt 2 § i förordningen avses med en
matförgiftningsepidemi ett fall där minst två personer fått matförgiftning med likartade
symptom efter att ha förtärt mat eller hushållsvatten av samma ursprung. (OBS!
bakteriestammar som isolerats från hushållsvatten sänds till Folkhälsoinstitutet.)
Matförgiftning orsakad av sällsynt eller mycket allvarlig sjukdomsalstrare, t.ex.
botulintoxin, har ansetts nödvändig att anmäla som epidemi, även om bara en person
har insjuknat. Då prover på matförgiftningsepidemi och/eller stammar som isolerats
från dem sänds in ska det anges om anmälan om misstanke har gjorts.
4.3.2 Följebrev för stammar som isolerats i zoonosprogrammen
www.evira.fi
Salmonella
isolerade från djur:
/ djursjukdoms- och livsmedelsforskning / blanketter / djursjukdomsforskning:
salmonellaföljebrev (nötkreatur, svin, andra djur), broilerproduktion, kalkonproduktion,
äggproduktion samt slakterier och styckningsanläggningar
isolerade från livsmedel:
/ djursjukdoms- och livsmedelsforskning / blanketter / livsmedels- och foderforskning:
Mikrobstammar - undersökningsföljebrev / stamsamlingsföljebrev
Kampylobakterier
/ djursjukdoms- och livsmedelsforskning / blanketter / livsmedels- och foderforskning:
a) Fortsatta undersökningar av kampylobakterier i prover från fjäderfäslakteri
b) Mikrobstammar – undersökningsföljebrev
EHEC (VTEC)
/ djursjukdoms- och livsmedelsforskning / blanketter / livsmedels- och foderforskning:
a) EHEC-undersökningar av prover enligt JSM:s förordning 24/VLA/2006
b) Mikrobstammar – undersökningsföljebrev
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4.3.3 C. botulinum-stammar
För frågor om sändning av C. botulinum-stammar svarar Miia Lindström, tel. 09-191
57107 eller Hanna Korpunen, tel. 09-191 57128. Följebreven sänds till Evira/Tuula
Johansson för kännedom.
4.4 Sändningskostnader
I laboratorieförordningen anges att sändning av stammar är laboratoriets skyldighet.
Enligt förordningen svarar Evira endast för kostnaderna för de fortsatta
undersökningarna, inte för sändningskostnaderna. Laboratoriet kan fakturera kunden
för portot.

5 Fortsatta undersökningar, avgift för dem samt svar till laboratorierna
Evira gör fortsatta undersökningar av stammarna och proverna, till exempel
identifieringar, bio- och serotypningar, enterotoxinundersökningar och
molekylbiologiska undersökningar.
5.1 Laboratorieförordningen
Principen är att Evira på de insända stammarna och proverna gör de fortsatta
undersökningar som anses nödvändiga på basis av laboratorieförordningen
(anvisningen i punkt 1.1) enligt sin egen tidtabell och på sin egen bekostnad, och
resultaten av de fortsatta undersökningarna meddelas inte till avsändaren eller
uppdragsgivaren.
Ifall resultatet av undersökningen dock har väsentlig betydelse för den lokala
myndigheten med tanke på tillsynen (om det gäller t. ex. hälsofaran) eller om
resultatet är epidemiologiskt betydelsefullt, sänder Evira resultatet av
undersökningen per e-post eller med ett undersökningsintyg och möjligtvis också
via telefon till det laboratorium som sänt stammen. Enterotoxingundersökningar
görs så snart som möjligt i frågan om ett prov, som har en mycket hög halt av
bakterier (titta tabellen 2) eller i frågan om t.ex. matförgiftningen (kundklagan). Då
är undersökningarna avgiftsfria.
Ifall laboratoriet ber om ytterligare undersökningar (beställd undersökning) är
dessa avgiftsbelagda. Serotypningar av salmonellastammar är dock alltid
avgiftsfria. De görs omedelbart och resultaten meddelas till den som sänt stammen
och till mottagare av delgivning.
Överenskommelse om forskningssamarbete kan träffas från fall till fall.
I tillsyns- och uppföljningsprojekt enligt laboratorieförordningen (Evira, lokala
myndigheter och laboratorier i samarbete som projekt på nationell nivå eller inom EUmedlemsstaternas gemensamma tillsynsprogram) är fortsatta undersökningar av de
isolerade stammarna avgiftsfria och Evira publicerar resultaten av de fortsatta
undersökningarna i sin rapport.
Utomstående laboratorier bör själva kontrollera att anvisningen fungerar i sina egna laboratorier samt försäkra sig om att anvisningen är
tidsenlig, på adressen www.evira.fi
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5.2 Zoonosprogrammen
Evira gör fortsatta undersökningar av de bakteriestammar som isolerats i
zoonosprogrammen (anvisning i punkt 1.2) samt sänder resultaten av
undersökningen med ett undersökningsintyg till avsändaren och/eller beställaren och
till mottagare av delgivning i enlighet med förordningarna. Undersökningarna är alltid
avgiftsfria.
5.3 Matförgiftningsepidemier
Fortsatta undersökningar av bakteriestammar som isolerats i utredningar av
matförgiftningsepidemier (anvisning i punkt 1.3) och enterotoxinundersökningar av
prover som misstänks innehålla sjukdomsalstraren är alltid avgiftsfria.
Enterotoxinundersökningar görs senast inom två månader från det att
stammarna/proverna sänts (hinner till utredningsanmälan), andra undersökningar så
fort som möjligt. Resultaten av undersökningen sänds till avsändaren och eventuella
mottagare av delgivning i form av ett intyg över undersökningen och vid behov per epost eller/också via telefon.
5.4 Officiella importprover av växtbaserade foder
Evira serotypbestämmer salmonellastammar (anvisning i punkt 1.4) avgiftsfritt och
meddelar resultatet av typningen till det laboratorium som sänt stammen och till
eventuella mottagare av delgivning.
5.5 Lag om gödselfabrikat och biproduktförordningen
Evira serotypbestämmer salmonellastammar (anvisning i punkt 1.5) avgiftsfritt och
meddelar resultatet av typningen till det laboratorium som sänt stammen och till
mottagare av delgivning.
5.6 Prover som ska sändas utan grund i lagen
Principen är att Evira på de stammar och prover som sänts utan grund i lag
(anvisning i punkt 1.5) gör de fortsatta undersökningar som anses nödvändiga
enligt sin egen tidtabell och på sin egen bekostnad, och resultaten av de fortsatta
undersökningarna meddelas inte till avsändaren eller uppdragsgivaren. Ifall
resultatet av undersökningen dock har väsentlig betydelse för den lokala
myndigheten med tanke på tillsynen eller om resultatet är epidemiologiskt
betydelsefullt, sänder Evira resultatet av undersökningen per e-post eller i form av
ett intyg över undersökningen och möjligtvis via telefon till det laboratorium som
sänt stammen.
Beställda undersökningar är avgiftsbelagda. Då kommer Evira överens med
beställaren om tidtabellen för undersökningarna och sättet att meddela resultaten av
undersökningen. Sådana undersökningar är t.ex. utredningar av hygienproblem.
Överenskommelse om forskningssamarbete kan träffas från fall till fall.

Utomstående laboratorier bör själva kontrollera att anvisningen fungerar i sina egna laboratorier samt försäkra sig om att anvisningen är
tidsenlig, på adressen www.evira.fi
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Serotypbestämningar av salmonellastammar är i allmänhet alltid avgiftsfria och Evira
meddelar resultatet av typningen till det laboratorium som sänt stammen och till
eventuella mottagare av delgivning. Serotypningar av stammar som isolerats i
sådana undersökningsprojekt, vars eventuella avgiftsbeläggning överenskommits
genom ett undersökningsavtal, är dock avgiftsbelagda.

6 Ändringar till tidigare version
ELTU 001/1
11.2.2008 TUTO 001/1 Anvisningsbeteckningen har bytts
23.3.2009 LAB 009/1 Anvisningsbeteckningen har bytts mot en ny enligt den nya
numreringspraktiken.
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