Bilaga 1 till vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagens TSE-provtagning vid slakt

Inspektion
Kontrollpunkt
1 Kraven på identitets- och
ålderskontroll av
inkommande djur är
uppfyllda.
2 Djur som saknas i CDB
hanteras på ett korrekt sätt.

Bedömning
Om djurens identitet inte kontrolleras noggrant är detta alltid en allvarlig brist.
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Urval av djur (ålderskontroll)
som ska kontrolleras görs
korrekt.

4

Djur som ska provtas
markeras på ett tillförlitligt
sätt.

Det är en allvarlig brist om djur som saknas i CDB går in i slakten. Det är en
fördel om identiteterna kontrolleras redan vid anmälan till slakt så att djur som
saknas i CDB aldrig kommer in till slakteriet.
Det är en allvarlig brist om djur som ska provtas inte väljs ut för provtagning.
Det ses som mindre allvarligt om för unga djur väljs ut för provtagning dock
är det ett tecken på en generell osäkerhet i urvalet av djur som bör korrigeras.
Prover som tas i onödan innebär också en ökad kostnad för staten.
Det finns inga krav på hur denna märkning ska göras med den ska vara tydlig
och tillförlitlig. Om djuren inte märks ska det finnas ett kompletterande
system som tydligt visar att djuret ska provtas. Brister ses som allvarliga.

5

Sambandet mellan kropp och
skalle är tydligt genom hela
slaktprocessen.

Brister på den här punkten ses som allvarliga eftersom det kan leda till att fel
kropp går in i livsmedelskedjan eller att fel ursprungsbesättning blir föremål
för spärr och utredning vid positiva prover.

6

Sambandet mellan djur och
prov är tydligt och lätt att
verifiera.
Provet är tydligt märkt.
Provtagaren är godkänd av
Jordbruksverket.

Allvarligt om brister förekommer med samma motivering som föregående
punkt.

7
8

Brister på den här punkten ska ses som allvarliga.
Att provtagaren är godkänd är väsentligt för att kvalitetssäkra hela systemet.
Utbildningen av provtagare syftar till att personerna ska ha förståelse för hur
viktiga de olika momenten är för spårbarheten och vad syftet är med
provtagningen. Om slakteriet saknar godkänd provtagare kan proverna tas ut
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av officiell veterinär vid slakteri på företagets bekostnad.
Provtagningen genomförs
En ohygienisk provtagningsteknik kan göra att smittat material förs över till
med god hygien och utan risk nästa prov och fel djurkropp identifieras som smittad om positiva prover
för kontaminering av provet. skulle påvisas. Brister bör korrigeras genom att informera om lämpliga
hygienrutiner.
Provet är korrekt uttaget och Mindre allvarlig brist så länge kroppen kasseras om provmaterialets skick gör
materialet (obex) är oskadad. att det inte går att få ett provsvar.
Kraven kring sändning av
Provet ska skickas utan dröjsmål till godkänt lab på ett sådant sätt att provets
provet till lab är uppfyllda.
identitet är säkerställd och att provet inte skadas eller kontamineras. Brister på
den här punkten bör korrigeras med är i regel självreglerande då för gamla
eller skadade prover inte ger något provsvar och slaktkropparna måste
kasseras.
Företagets mottagning och
Det är viktigt att den som mottar provsvaren är medveten om vilka åtgärder
kontroll av provsvar
som är aktuella vid positiva provsvar. Provsvaren ska kontrolleras så att antal
uppfyller kraven.
provsvar och provtagna djur överensstämmer samt att provdjurets identitet
stämmer med provsvarets identitet. Brister på den här punkten ses som
allvarliga och bör åtgärdas snarast.
Frisläppande av kroppar sker Brister på den här punkten bör ses som allvarliga och kräver omedelbar
på ett korrekt sätt.
åtgärd.
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Revision
Revisionen ska syfta till att kontrollera företagets rutiner för att säkerställa att provtagning görs enligt gällande regler. Det finns inget lagkrav på
att rutinerna ska vara skriftliga men det är att rekommendera. Alla berörda måste vara väl informerade om gällande rutiner. Det ska finnas rutiner
som säkerställer att samtliga moment enligt kontrollpunkterna ovan utförs korrekt. Det bör också kontrolleras vid en revision att det finns rutiner
för att hantera avvikelser och göra korrigeringar av rutinerna. Företaget ska även själva ha en rutin för att kontrollera sina system. Brister som
tyder på systemfel är allvarliga och ska hanteras snarast.

