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Mätman Kontroll HACCP 
Exempel på hur man kan lägga in information. Dock skall allt överensstämma med varje kunds 

rutiner. 

Huvudmenyn 

Den första vy som visas efter att man har loggat in. 
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Mätplatser 

Börja med att lägga in mätplatser. 

 

Användare 

Lägg till en användare med befogenheten administratör. Lägg till övriga användare  och välj mätplats 

och befogenheten kontrollansvarig eller personal. 
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Kontrollpunkter 
Lägg in leverantörer och produkttyper. 

 

 

Maträtter kan oftast kopplas till en veckomeny. 
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Utrustning är för det mesta olika för varje mätplats. 

 

 

Hygien kan ha gemensamma uppgifter även om det mesta skiljer mellan mätplatserna. 
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Mätkriterier 

Det finns redan ett antal mätkriterier inlagda som standard. Lägg till fler vid behov.  

Här har Frysvara -15°C lagts till för mätplats Lillkulladagis. Det är en gränskontroll där värdet skall 

vara under -15°C. 

 

Här har mätkriterie Tillagn +63C Fisk lagts till. Det är en gränskontroll där värdet skall vara över 63°C. 

När det gäller nedkylning som exemplet visar så behöver man tänka på att produkten måste vara 

över 60°C annars kan inte funktionen nedkylning börja mätningen. Man bör alltid kolla vilka kriterier 

man har bestämt i sin egen HACCP rutin. 
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För tex. Disk +65°C och Skölj +82°C finns inget bra sätt att mäta temperaturen. Bla. på grund av att 

tiderna är för korta. Därför har man valt metod inspektion. Då man tex får läsa av display på 

maskinen.   

 

 

Man kan även lägga in kriterier som inte har någon direkt koppling till mätplatserna. Här är det 

inspektion av att utbildning är genomförd. 
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Åtgärder 

Kontrollera att de åtgärder som tidigare har använts vid avvikelser finns med och komplettera vid 

behov. 

 

Kontrollschema 

Använd kontrollschema till de registreringar man inte gör så ofta. 
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Registrera åtgärder 

Vill man ha spårbarhet och historik på sina avvikelser så kan man i efterhand skriva in en kommentar 

med t ex följesedelsnummer och artikelnummer. 

 

Presentera mätresultat 

Många olika varianter av rapporter kan göras. Här har en detaljerad utsökning av mätobjekt Frukt & 

Grönt under hela januari 2012 valts. 

 



Copyright © Eltex of Sweden AB, 2012  9 

Exempel på en dygnsrapport med alla registreringar för mätplats Lillkulladagis. 
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Mätning med trådsensor 

För att få rätt temperatur måste den yttersta änden på trådsensorn ligga emot produkten som skall 

mätas. Här visas hur trådsensorn läggs mellan produkten och underlaget. Detta för att få kontakt vid 

mätning.  

 

 

 

 

Tack för visat intresse.  

Mätsystemavd. Heléne Karlsson, Johnny Lindqvist, Christer Clair 


