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PROGRAM – Livsmedelshygien - Dricksvatten 
 

Program: Personal – Vattenverk, entreprenörer vattenverk 

Tidpunkt Moment Anmärkning 

0800 -- 0900 Regelverk och krav  Skillnader mellan det ”gamla” och det ”nya” sättet att se på dricks-
vattenhanteringen – Vad är dricksvatten, vem omfattas av lagen och 
hur ser vår egenkontroll ut avseende hygien för dricksvattnet?  

0900 -- 0930 Kaffepaus  

0930 -- 1015 Kvalitet - Provtagning, tran-
sport, förvaring, rutiner mm 

Vilka krav ställer lagstiftaren? Vad innebär representativitet, vilka 
kontamineringsrisker skall minimeras, olika provtagningsförfar-
anden. Vad är faraobaserade undersökningsprogram, m.m.? 

1015 -- 1115 Livsmedelshygien Bakgrund, personalhygien, personlig hygien, olika smittämnen och 
egenskaper, verksamhetsutövaren respektive den anställdes rättig-
heter och skyldigheter, påverkansfaktorer, m.m. 

1115 -- 1145 Genomgång av några olika 
hygienrutiner avseende verken 

Rutiner för
**

: 

 Klädsel och verktyg 

 Rengöring – Fasta anläggningar 

 Utbildning. 

1145 -- 1200 Kursprov I form av tipsrad – Deltagare förmiddag 
* Efter varje pass ingår 5 min bensträckare 
** Beställaren erhåller efter kursens slut ett stort antal rutiner – både sådana som gåtts igenom som några andra.  
 

Program: Personal – Distributionsnät (ledningsnät) + Entreprenörer distributionsnät 

Tidpunkt Moment Anmärkning 

1245 -- 1315 Regelverk och krav  Skillnader mellan det ”gamla” och det ”nya” sättet att se på dricks-
vattenhanteringen – Vad är dricksvatten, vem omfattas av lagen och 
vilket ansvar har kommunen/företaget?  

1315 -- 1345 Utbrott i vattenförsörjningen  Kort historik – det händer också i Sverige. Vad hände i Östersund – 
och kan vi förebygga? ..…och vad kan vi lära oss? Vad kan man se i 
kristallkulan avseende hot och risker? 

1345 -- 1415 
Nödvattenförsörjning från 
tankar 

Hur hanterar vi nödvattenförsörjning i vår kommun/företag? Vad 
skall vi göra när kraven inte uppfylls? Vad har vi lovat kommunens 
innevånare? Genomgång av rutin nödvattenförsörjning. 

1415 -- 1445 Kaffepaus  

1445 -- 1530 Livsmedelshygien ”Att tänka på vid arbete på distributionsnätet”, m.m. 

1530 -- 1545 Genomgång av några hygien-
rutiner avseende distributions-
anläggningen 

Rutiner för
**

: 

 Klädsel och verktyg 

 Rengöring rörliga objekt (bilar, manskaps-
vagnar). 

 Dokumentation av arbete på rörnät. 

1545 -- 1600 Kursprov I form av tipsrad – Deltagare eftermiddag 
 

Plats: Quality Hotel Prisma, Skövde 
 

Datum: 2020-09-03 
 

Välkommen till utbildningen! 
 

Hälsar 
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