16.2.2018

Aktuellt på referenslaboratoriefronten (1/2018)
I detta infobrev har sammanförts aktuell information till laboratorierna som Evira godkänt. Vi ber er
förmedla informationen i brevet vidare till alla de personer i ert laboratorium, som informationen
gäller.
Teman i detta brev:
 En förfrågan om jämförelseresultat i mars 2018
 Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna
 Lämnande av undersökningsuppgifter om djursjukdomar som ska bekämpas samt om
anmälningspliktiga djursjukdomar
 Nya versioner av standardmetoderna: införande senast under 2019 (se texten i infobrevet
på finska)

En förfrågan om jämförelseresultat skickas ut i mars 2018
Godkända laboratorier för kännedom. En förfrågan kommer att skickas till dem per e-post under
vecka 11, där de ombeds lämna in uppgifterna om jämförelseresultat under åren 2016 och 2017.
Förfrågan som skickas ut och kontrollen av jämförelseresultaten gäller de mikrobiologiska och
kemiska metoder för undersökning av livsmedel, foder, gödselfabrikat och avföringsprover av djur
vid myndighetstillsyn och lagstadgad egenkontroll som finns i Eviras register över godkända
laboratorier.
Kontrollerna av jämförelseresultaten sker med stöd av EU:s kontrollförordning EG nr 882/2004
(artikel 33 punkt 2c). Med hjälp av bland jämförelseresultaten kontrollerar Eviras nationella
referenslaboratorier verksamheten hos de laboratorier som godkänts för myndighetsanalyser och
lagstadgad egenkontroll.
Förfrågan skickas med e-post under vecka 11 till de laboratorier som finns i registret över
godkända laboratorier. Till förfrågan bifogas Excel-tabeller med de metoder förtecknade för vilka
jämförelseresultaten ska lämnas in. Förfrågan bör besvaras före den 15 april 2018.
Mer information
Överinspektör Taija Rissanen, godkända laboratorier, tfn 029 530 4136, taija.rissanen(at)evira.fi
Specialforskare Saija Hallanvuo, mikrobiologiska metoder, p. 040 489 3448
saija.hallanvuo(at)evira.fi
Forskare Mirja Hokkanen, kemiska metoder, p. 040 489 3406, mirja.hokkanen(at)evira.fi

Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Evira
Enligt 40 § livsmedelslagen (23/2006) och 13 § laboratorieförordningen (SRf 152/2015) ska ett
godkänt laboratorium på Eviras begäran leverera ett sammandrag till verket av undersökningarna
man utfört och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover
inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta.
Lämnandet av uppgifterna är lagstadgat, Evira kan ge laboratorierna ett föreläggande eller
slutligen rentav återkalla godkännandet av laboratoriet, om uppgifterna inte levereras.
Evira ber de godkända laboratorierna årligen för enskilda livsmedelskategoriers del inrapportera
antalet analyser med avseende på salmonella, EHEC -bakterier, campylobakter, listeria och
patogen yersinia och resultaten av dessa analyser. (Undersökningarna som ingår i
salmonellakontrollprogrammet hör ändå inte hit). Resultaten har utnyttjats bl.a. för allmän
uppföljning av förekomsten av patogener, för utredning av epidemier, för identifiering av eventuella
latenta risker och för riskvärderingar. Det värdefulla arbetet ni gör utnyttjas således också på
bredare front på riksnivå.
Resultat från året 2017 och föregående år rapporteras med Patogenix-programmet, i vilket varje
enskilt laboratorium kan mata in de ombedda uppgifterna i önskad tidtabell, ändå minst en gång
om året före utgången av februari. Adressen till Patogenix är: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.
Om nya användaridentifikationer eller identifikationer som ersätter eventuella bortkomna
identifikationer kan man be från Evira, HYGInyhteinen(at)evira.fi.
Resultat av egenkontrollprov från året 2018 rapporteras genom Patogenix-programmet på samma
sätt som föregående år. Resultat av myndighetsprov från året 2018 rapporteras till Evira med
Patogenix endast om laboratoriet (eller den kommunala myndigheten) har inte elektronisk
dataöverföring av analysresultat i bruk (KUTI-YHTI).
Laboratorierna kan om de så vill sända resultaten till Evira även i tabellformat (.csv-dokument).
Mer information om detta mikko.tuominen(at)evira.fi eller annika.pihlajasaari(at)evira.fi.
Tack till alla laboratorier som redan inrapporterat uppgifterna! Resultat från året 2017 kan
inrapporteras ännu fram till 28.2.2018.
Du vill väl hjälpa oss att utnyttja dina analysresultat vid styrning och planering av tillsynen!
Mer information:
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 029 530 4271 annika.pihlajasaari(at)evira.fi

Lämnande av undersökningsuppgifter till Evira om djursjukdomar som
ska bekämpas samt om anmälningspliktiga djursjukdomar
I lagen om djursjukdomar (441/2013, 82 §) föreskrivs att laboratorier som undersöker
anmälningspliktiga djursjukdomar ska till Livsmedelssäkerhetsverket lämna uppgifter om proverna
som de analyserat. Förpliktelsen att samla in uppgifter gäller för andra prover än de som
analyserats genom tillsynsprogram (t.ex. för salmonella, kampylobakter, EHEC). Evira använder
uppgifterna bland annat för att kontrollera läget av djursjukdomar. Vi tackar de laboratorier som
redan lämnat in sina analysdata för 2017!

Laboratorierna som undersöker för djursjukdomar ombes till Evira lämna uppgifter om proverna
som analyserats för djursjukdomar som ska bekämpas respektive för anmälningspliktiga
djursjukdomar. För proverna som analyserats för respektive sjukdom ska följande uppgifter lämnas
in, per djurgrupp:
- antalet analyserade prover
- tillämpade analysmetoder
- antalet positiva analysresultat.
Analysdata ska lämnas för de djursjukdomar som förtecknats i jord- och skogsbruksministeriets
förordningar 843/2013 och 1010/2013 (länkar nedan). Sådana analyser är bland annat för
salmonella hos sällskapsdjur och husdjur, för kampylobakter hos nötkreatur och svin, andra
analyser för STEC än de som ingår i kontrollprogram samt alla analyser för trikiner.
För trikinprover från vildsvin och björnar ber vi vänligen att respektive laboratorium i årsrapporten
om respektive prov i mån av möjlighet infogar följande ytterligare uppgifter, som behövs hos Evira
för rapportering till EFSA kring det allvarliga läget av djursjukdomar (ASF) i våra närområden:
- Har provet kommit från ett slakteri eller en inrättning för vilthantering? (Köttbesiktning)
- Är det fråga om farmuppfött ller frilevande vildsvin? Är det fråga om jagat vildsvin?
- Är det fråga om jagad björn?
Uppgifterna kan skickas till Evira per e-post till laboratoriot(at)evira.fi, i en valfri form som
laboratorium själv kan välja, före slutet av mars 2018.
Djursjukdomar som ska bekämpas JSMf 843/2013, ändringar till förordningen
Anmälan om djursjukdomar JSMf 1010/2013, ändringar till förordningen
Mer information
Överinspektör Taija Rissanen, tfn 029 530 4136, taija.rissanen(at)evira.fi

