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Mikrobiologiska analyser 
av livsmedel och dricksvatten 

 

Syftet med workshopen är att skapa en gemensam arena där medarbetare 

från mikrobiologiska laboratorier kan mötas och utbyta kunskap och erfaren- 

het samt ta del av Livsmedelsverkets pågående arbete inom områden som 

analysmetodik, metodstandardisering och lagstiftning. 
 

För vem? 
Workshopen vänder sig till dig som arbetar på mikrobiologiska livsmedels- 

och vattenlaboratorier och som vill utbyta kunskap och erfarenhet inom 

området mikrobiologiska analyser. Workshopen vänder sig både till dig 

som arbetar laborativt och till dig med kvalitets- och verksamhetsansvar. 
 

Schema 

Dag 1, 6:e september 

Registrering 12.30-13.00 

13.00–17:30 

• Information om det nybildade laboratorienätverket som leds av 

Livsmedelsverket. 

• Pågående projekt och utbrottanalyser på Livsmedelsverket. 

• Nya dricksvattenföreskrifterna. 

• Maldi-Tof  för artidentifiering och typning. 

• Metodstandardisering inom den nordiska metodikkommittén för 

livsmedel (NMKL). 

Dagen avslutas med en middag till självkostnadspris kl. 18:30. 

 

Dag 2, 7:e september 

9.00-11.00 

• Grupp 1:  Visning av analyser på Livsmedelsverkets  laboratorium. 

• Grupp 2: Gemensamma diskussioner kring implementering av den 

nya substratstandarden ISO 11133 och utbildning av personal på 

mikrobiologiska laboratorier. 

11.30-13.00 

• Mikrobiologiska kriterier och bedömning av mikrobiologiska prov. 

• Presentation av den nya kontrollförordningen med fokus på 

laboratoriefrågor. 

Workshopen avslutas med en gemensam lunch kl. 13. 



Praktiska frågor 

Tid 

Start 13:00 den 6:e och avslut 14:00 den 7:e september 2017 

Plats 

Livsmedelsverket, Hamnesplanaden  5, Uppsala 

Kostnad 

Deltagande i workshopen kostar 2000 SEK, vilket inkluderar fika 

båda dagarna samt lunch dag 2. Middagen på kvällen dag 1 kostar 

300 SEK per person. 

Anmälan 

Sista dag för anmälan/avanmälan: 16 augusti 2017 

Anmäl dig här: Lena.christensen@slv.se. 

Anmälan ska utföras tillsammans med betalning till 

Bankgiro: 5202-3926, ange ordet ”workshop” och ditt namn. 

 
Vid anmälan till Lena Christensen är vi tacksamma om du kan ange 

(preliminärt) om du på förmiddagen dag 1 önskar delta i Grupp 1) 

visning av analyser på Livsmedelsverkets laboratorium eller Grupp 

2) gemensam diskussion kring substratstandarden ISO 11133 och 

internutbildning av personal på mikrobiologiska laboratorier. 

  Ange också om du vill ha middag eller inte samt om du har några  
  allergier eller andra önskemål om kost. 

Frågor 

Vid frågor om programmet, kontakta: 

Jonas Ilbäck, Livsmedelsverket, jonas.ilback@slv.se 

Ramiyeh Molaei, Livsmedelsverket, ramiyeh.molaei@slv.se 
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