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Förutom att ESCO säkerhetsbänkar ger högre skydd för 
användare, produkt och för vår miljö, har de även ett 
oslagbart kontaminationsskydd.         
                      
ANTIMICROBIAL COATING ger ett beständigt och kon-
tinuerligt kontaminationsskydd och eliminerar 99,9% av 
de ytliga bakterierna inom 24 timmar. Samtliga målade 
ytor är lackerade med ISOCIDE.

FRAMTIDENS                                                            
KONTAMINATIONSSKYDD

 MSC (Microbiological Safety Cabinets) 
HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA !

Till skillnad från andra renluftsbänkar (med vanliga HEPA-
filter) har ESCO HEPA-ULPA FILTER från svenska CAMFIL, 
med effektivare reningskapacitet (99,999%), vilket ger utökat 
person- och produktskydd.

www.LabRumKlimat.com
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LÅG ENERGIFÖRBRUKNING BRA FÖR VÅR MILJÖ 

har BETYDLIGT LÄGRE 
ENERGIFÖRBRUKNING 
och värmeavgivning 
än motsvarande fabrikat.

FABRIKAT B

FABRIKAT A

W

LabRum Klimat Ab, Industrivägen 7, 171 48 SOLNA Tel: 08- 50 55 78 50. Fax 08- 30 50 41. mail@LabRumKlimat.com

EN 124 69
GODKÄND

Flertal tillverkare skryter om låga ljudnivåer kring 52-56 dBA 
efter sina egna mätningar. Esco däremot har i dagsläget 
nått till 50,3 dBA för klass II bänkar, vilket har dokumenterats 
efter proffessionellt utförda ljudmätningar hos testinstitutet 
TÜV süd. Dessutom fortsätter arbetet med att sänka 
ljudnivån ytterligare.

LJUDNIVÅ 50,3 dBA BÄTTRE PARTIKELRENING
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LEDARE

Detta var en del av en rubrik i Sydsvenskan för en 
tid sedan och det ser ju faktiskt lovande ut! Jag 
har aldrig förr varit så påverkad av en vinter som 
denna. Nu hoppas jag bara att sommaren blir lika 
intensiv och lång som den, förhoppningsvis, avslu-
tade vintern!

Miljöministerns krav
Hela rubriken i tidningen var ”Miljöministern 
 kräver bättre väder”. Som en kompis till mig sa: 
”Vem f-n gör inte det”. Miljöministern krävde att 
SMHI skulle fi xa fram bättre prognoser. Stackars 
SMHI som sliter och drar i alla högtryck för att det 
ska bli så bra prognoser som möjligt!

Tänk om högskoleministern skulle ställa kravet 
”bättre forskning”, eller Jordbruksministern skulle 
kräva ”bättre mat”. Jag tycker det är skamligt att 
gå ut med ett sådant påstående, speciellt med tanke 
på att SMHI, universitet och högskolor e t c har en 
viss begränsad summa pengar att arbeta med och 
jag tror att de gör sitt bästa!

Livsmedelsindustrins framtid
Detta temanummer av RenaRum handlar om 
livsmedel och livsmedelshygien, något som verk-
ligen berör oss alla. För 10 – 15 år sedan hade 
man stark inriktning på hygien och renhet och 
satte perso nalen i fokus för att producera varor 
av rätt kvalitet. Så ser det tyvärr inte ut idag. Nu 
har livsmedelsproduktionen till stor del blivit en 
skrivbordsprodukt och den egentliga hanteringen i 
produktionen sätts inte längre i första rummet.

För 20 år sedan gick jag ut i livsmedels industrin 

och pratade om GMP, Good Manufacturing 
 Practice. Jag blev inte direkt utbuad, men efter att 
man på fl era håll inom industrin ISO 9000-certifi e-
rat sig, så tyckte man att ”nu får det vara nog med 
papper, vi måste ju jobba också!” Tyvärr har fokus 
idag riktats mot än mer certifi eringar, på bekostnad 
av personalfrågor och synen på hygien och renhet!

SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, 
arrangerade en temadag i Göteborg den 25 novem-
ber 2010. Det var glädjande att se så många del-
tagare och att de allra fl esta som jag talade med 
delar min syn på utvecklingen. Än mer glädjande 
var den devis som fanns i luften vid slutet av tema-
dagen: ”Vi ska utveckla livsmedelsbranschen på ett 
sådant sätt att Sverige ska bli det nya matlandet”

Lev väl!
Matts

…bättre väder …

Professor Matts Ramstorp,
ansvarig utgivare
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Branschtidningen RenaRum 
ingår som en del i nätverket 
RentForum. RentForum är en 
samlingspunkt för alla som 
arbetar med renhet och hygien. 
RentForum påtar sig inget 
ansvar för fullständigheten i 
dokumentet eller för direkt eller 
indirekt skada av vad slag det 
må vara, som grundar sig på 
detta dokument. Materialet 
får inte mångfaldigas utan 
RentForum´s medgivande.

CHEFREDAKTÖR OCH
ANSVARIG UTGIVARE:
Matts Ramstorp
matts@rentforum.net
Mobil: 0708  13 05 65

GRAFISK FORM OCH LAYOUT:
Linda Clarin, www.lime.nu

ANNONSER:
Binh Tan
binh@rentforum.net
0708 – 25 44 77

ADMINISTRATION:
Camilla Dahl
camilla@rentforum.net
Mobil: 070851 97 89
Adress:
RentForum AB,
Norrbäcksgatan 19,
216 24 Malmö
Telefon: 040  13 82 50
Fax: 040  13 72 50

Nyheter i korthet sid 7

Nyfödda dog av mödrars 
 lyckopiller sid 8–10

Nyheter i korthet sid 11–17

Tema: Livsmedel 
sid 18–25

Livsmedelsindustrin 
– Ett eldorado av 
utmaningar! sid 18–23

Livsmedelshygien
sid 23–25

Månadens produkt: 
LAF, säkerhetsbänkar 
och isolatorer sid 26

Framtida medicin kan dämpa 
sug efter alkohol  sid 28–29

Nyheter i korthet  
sid 3040
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FUKT - TEMPERATUR - CO2 
- ANDRA PARAMETRAR

 www.vaisala.com/lifescience-hitech            Tel: 08 7509420 

Ta reda på mer! 
Se vår webbdemo om 
Vaisala Veriteq - det kontinuerliga 
övervakningssystemet
www.vaisala.se/cms     

MÄTNING, ÖVERVAKNING OCH VALIDERING
I KONTROLLERADE MILJÖER

Rent Rum Direkt!

Höjer luftkvaliteten, 
luftcirkulation i befintliga rum,

Bakterier ner till < 1 CFU / m3 luft 

Ultrafina partiklar ner till < 1 Nm,
0.001 mikrometer, 99.5% 

Förebygger kontaminering !

Ultraren inomhusluft, helt utan 
kostsam ombyggnad ! 

Genano® 310 Luftreningsteknik
är certifierad av Finska läke-
medelsverket utan restriktioner

www.GENANO.se

Genano® 310 Medical

0703-770773
Lars.Hansson@Genano.se
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NYHETER

I KORTHET

Än i dag 2011 så används 
standard akrylat och latex 
färger i stor omfattning vid 
ommålning och renovering 
av hygienkänsliga lokaler 
som fi nns t.ex. inom livs
medels och läkemedelsindu
strin likaväl som i sjukhus
miljöer.

Höga fukthalter tillsam-
mans med värme och ångor från 
processmaskiner ger en bra gro-
grund för olika typer av mikro-
organismer att få fäste och öka 
i omfattning. Temperaturskift-
ningar gör också att underlaget 
expanderar och krymper. Stan-
dard färger har ingen kapacitet 
att klara av dessa belastningar.

Stora resurser i form av olika 
typer av kemikalier, rengörings-
medel, vatten, energi och man-
timmar måste sättas in för att 
hålla lokalerna i sådant skick att 
slutprodukter inte kontamineras 
före leverans till kunder.

En förhöjd hygiensäkerhet  
kan uppnås enklare och 
 billigare genom att vid reno-
vering eller ommålning tänka 
om och använda modern 
teknologi med högpresterande 
hygienfärger med ett inbyggt 
antibakteriellt system. De 

Underlätta städning 
med rätt ytskyddsfärg!

mikro organismer som kommer 
i kontakt med ytan  förhindras 
att dela sig, och därmed blir den 
behandlade ytan biostatisk.  

Det sägs att en bild berättar 
mer en tusen ord, ovan ser ni en 
bild på en provyta med en hög-
presterande hygienisk ytskydds-
färg. Bilden är tagen ett år efter 
applicering, ingen beväxning på 
ytan, övriga ytor som är behand-

lade med standardfärger är i 
något sämre skick! 

Ett bevis gott nog för att visa 
att med rätt typ av ytskydds-
behandling kan man underlätta 
städning, minska kemikalie-
belastning, minska vattenan-
vändning samt spara tid vid 
 rengöring. ••

Esgard inc. AB



Nyfödda dog av mödrars lyckopiller
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Mediabevakningen

Kökskranar stoppas efter blylarm

Nässprej säljer bäst

Potentiellt cancervaccin skyddat

Svettsensor spårar nödställda

Hospital chefs are top for hygiene

Do bugs need drugs?

Oväntad medicin kan behandla allergi

Hanteringen av influensa A(H1N1) 2009 
 utvärderad

Cleanroom Professionals Invited to Comment 
on Changes to ISO 14644 Standards

Godisets miljöpåverkan kartlagd i ny studie

Fria radikaler inte bara farliga

Jonas Frisén får pris

Johan Järte ny vd på Sweden Bio

Scrubs vs. white coats: equal opportunity 
 bacteria spreaders

Nyckelhålsmärkningen under lupp

"Gel in gel out": hand hygiene best practices

Produktion av nanocellulosa igång

Föreslår lag mot transfetter i mat

YouTube video promotes hand washing

Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad.
Följande nyheter finns nu på RentForum:
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Nyfödda dog av mödrars lyckopiller
I Danmark varnas nu  gravida 
kvinnor för att använda 
 antidepressiva medel efter 
att minst två spädbarn dött. 
Läkare fick inget veta och det 
kan råda ett stort mörkertal. 
Politiker vill nu införa gratis 
psykologhjälp istället för piller.

Blivande mödrar får allt oftare 
antidepressiva medel. Men nu 
visar det sig att det kan få fatala 
konsekvenser för barnet, varnar 

Jyllands-Posten och andra media.  
Sedan 2005 har minst två barn 
dött, och även om den siffran är 
låg, råder det ett generellt mör-
kertal runt biverkningsrapporter. 
Ingenting har rapporterats om 
de två dödsfallen i det officiella 
biverkningsregistret och läkarna 
svävar alltså i okunnighet.

”Vi vet att det är en generell 
underrapportering av dödsfall 
och av allvarliga biverkningar. 
Därför kan vi räkna med att det 
kan finnas fler fall”, säger Doris 
Stenver, överläkare på Lægemid-
delstyrelsen till Jyllands-Posten

Inga varningar
Men trots myndigheternas kän-
nedom om dödsfallen och ris-
kerna för andra biverkningar hos 
nyfödda finns det inga varningar.

”Det står inga upplysningar 
om dödsfall i medicindatabasen. 
Tvärtom står det att preparaten 
kan användas av gravida, säger 
ordföranden för Praktiserande 
läkares organisation”, Henrik 
Dibbern.

Användningen av antidepres-
siva är stor även i Sverige. Karin 
Larsson, barnmorska i Sverige i 
över 30 år, är starkt kritisk mot 

www.vitaverita.com

Produkter och tjänster för kritiska miljöer
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den ökande behandlingen av 
gravida kvinnor med antidepres-
siva medel.

”Att kvinnor blir informerade 
att de lugnt kan fortsätta med 
sina antidepressiva piller under 
en graviditet är inget annat än 
kvalificerat bedrägeri. Man behö-
ver bara läsa vilka biverkningar 
dessa preparat ger för att inse 
att det ej är förenligt med god 
vård och omsorg om en blivande 
mamma och hennes barn att 
förespråka pillren. Det är lätt att 
hävda att även blodtryckssän-
kande preparat har biverkningar, 
som kan visa sig även hos barnet, 
som t.ex. lågt blodsocker under 
nyföddhetsperioden. Men det är 
inte samma sak med antidepres-
siva medel, menar Karin.

Kramper
”Skillnaden är att en kvinna som 

äter sådana piller gör det för att 
hon har högt blodtryck som helt 
objektivt kan påvisas och som 
definitivt kan vara livshotande 
för det ofödda barnet. Antide-
pressiva piller ges när diagnoser 
har ställts utan att man kan visa 
på ett enda blodprov, en enda 
undersökning etc., som säger att 
kvinnan är deprimerad. Blivande 
mammor och deras ofödda barn 
skall inte utsättas för sådant, 
säger Karin Larsson.  

Hon har även sett nyfödda barn 
råka ut för kraftiga kramper, vars 
mamma använt SSRI-medel.

”De som inte mår psykiskt bra 
skall ha hjälp som varken skadar 
dem själva eller barnet”.

Psykologhjälp
Socialistiskt Folkeparti (SF) 
i Danmark vill därför kunna 
erbjuda de gravida mödrarna 

psykologhjälp istället för piller.
”När man själv skall betala för 

att gå till psykolog, väljer många 
bort det, och tar medicin istället. 
Det kan skada barnet, så nu före-
slår vi gratis psykologhjälp till 
alla gravida. Vi måste ta biverk-
ningar på allvar. Om de inte får 
medicinsk behandling måste vi ge 
dem en annan behandling”, säger 
Sf:s social- og psykiatriordføran-
der, Özlem Cekic.

Samtidigt vill SF att medicin-
databasen som de flesta läkare 
använder justeras när de skall 
berätta för patienterna om möjliga 
biverkningar av mediciner. Idag 
står alltså inget om att spädbarn 
kan dö av de psykiatriska medlen.

Och det är väl bra initiativ som 
även Sveriges politiker kan ta 
efter. ••

Källa: KMR

Miclev AB is very proud to 
introduce the BD FACSMicro-
Count system which offers a 
comprehensive solution for rapid 
enumeration of microbes. The 
integrated system consists of an 
instrument, reagents, and 21 
CFR-compliant software to sup-
port quality manufacturing pro-
cesses that ensure product safety 
and compliance with standards.

The BD FACSMicroCount 
system can provide results in 
minutes instead of days for most 

Miclev Presents 

the BD FACSMicroCount
A comprehensive solution for rapid enumeration of microbes

samples. It detects a wide range 
of microorganisms including bac-
teria, yeast, mold, spirochetes, 
Mycoplasma, and parasite cysts. 
Results show excellent correla-
tion with traditional methods.

Designed for ease of use, the 
system automatically adds up 
to three reagents to the sample, 
mixes, and performs qualita-
tive (pass/fail) and quantita-
tive (counts/mL) tests. With 
this degree of automation, the 
BD FACSMicroCount system 

provides greater consistency 
than traditional test methods by 
eliminating manual steps that 
can lead to variable results. The 
system enables organizations to 
achieve new levels of operational 
efficiency and continuous manu-
facturing process improvements, 
including reduced production 
cycle times and inventory levels, 
and improved warehouse utiliza-
tion. The system also enables a 
swift, cost-effective response to 
contamination events. ••
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Lunds universitets innova
tionsprogram får 9,5 miljoner 
av Tillväxtverket. Program
met syftar till att förstärka 
starka forskningsmiljöer 
med expertis på industri
ell  affärsutveckling. Under 
tre år ska programmet leda 
till att nya forskningsresul
tat om  diabetes snabbare 
 kommersialiseras och kom
mer  samhället till godo. 

Programmet ”Innovation 
Offi cer” är ett samarbete mel-
lan Lund University Innovation 
System, LUIS, och diabetes-
forskare vid Lunds Universitets 
Diabetescenter, LUDC, och är 
det första i Sverige med detta 
fokus. 

Ett omfattande analysarbete 
visade att behovet av samver-
kan mellan akademi och indu-
stri inom life science-området 
är stort och att kunskaper om 
affärsutveckling är hett efter-
traktat av forskarna.

”Programmet ska göra det lät-
tare för oss forskare att komma 
till konkret nytta, både för 
samhället och för personer med 
diabetes”, säger Erik Renström, 
professor i experimentell endo-

Korta processen 
från labbet till patienten

krinologi på LUDC som till-
sammans med Helena Ljusberg 
på LUIS, kartlagt behovet av 
samverkan.

Finansieringen från Tillväxt-
verket innebär att en projekt-
ledare, Sylvie Bove som har 
lång kommersiell bakgrund 
från läkemedelsindustrin, nu på 
heltid arbetar med forskarna på 
LUDC.

Stora krav
”Utvecklingstiderna inom life 
science-projekt 
är ofta över tio år 
och myndigheter-
nas krav är stora”, 
konstaterar inno-
vationsdirektör 
Ashkan Pouya och 
tillägger.

”Detta skapar 
stor osäkerhet 
och hög risk för 
forskare som vill 
kommersialisera 
sina resultat så att 
de når samhället i 
form av nya inno-
vationer. Här behövs 
stöd och programmet 
på LUDC startade just 
för att fylla detta behov. 
Att fi nansieringen 
för de tre kom-

mande åren nu är på plats är 
mycket glädjande”.

Ett ökat fokus på kommersiali-
sering, inklusive patentering, licen-
siering, samarbete med industrin 
och principer för kontraktsforsk-
ning kommer att leda till etable-
rade rutiner och verktyg som kan 
hjälpa forskarna i deras samarbete 
med industrin och övriga aktörer i 
samhället; ett gap i samverkandet 
man nu alltså söker överbrygga. ••

Källa: Lunds Universitet

Erik Renström
Foto: Kennet Ruona

NYHETER
I KORTHET
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Sagewash Sanitizer kallas för 
det ultimata desinfektions & 
luktsaneringssystemet. Ett 
handhållet munstycke kopplat 
till vatten, varmt såväl som 
kallt, löser upp en specialut
vecklad klortablett och ger ett 
konstant PH neutralt och 
miljöneutralt fl öde av desinfi 
cerande klor. Resultat: Inom 
ett par sekunder dör bakterier, 
virus, alger och mögel.

Sagewash Sanitizer kan använ-
das inom fl era olika områden där 
det fi nns behov av att desinfi cera 
och luktsanera, t ex idrottsanlägg-
ningar, slakterier, tvätterier, toalet-
ter och offentliga platser.

– Det fi nns inget på marknaden 
som matchar Sagewash Sanitizer. 
Den är mycket enkel, billig, lätt 
och säker att använda. Eftersom 
lösningen är biologiskt nedbryt-
bar, krävs ingen efterbehandling. 
Man sprutar på, väntar cirka 
10 minuter, och sen är mattorna 
både desinfi cerade och luktfria 
utan att på något sätt ha påverka 
materialet, säger Leif Antonsen 
på Miljötvätten i Lidköping.

Det enkla med systemet är bl a 

Sagewash Sanitizer
att det inte krävs någon dyr 
tidsödande installation, tillgång 
till vatten är allt som behövs. 
Klortabletten är både säker att 
använda, och enkel att montera 
i behållaren. Doseringen är helt 
automatisk utan krångliga 
inställningar. Klortabletten 
har lång hållbarhet och 
räcker till ca 4000 liter 
vatten, vilket ger en 
kostnad på cirka 3 
öre per liter.

Nöjda
På Dalsjö-
fors Kött AB 
använder man 
Sagewash 
Sanitizer för 
att desinfi cera 
bilarna efter 
transporter.

– Vi har 
använt Sage-
wash i cirka ett 
år och är mycket 
nöjda. Det är ett 
mycket enkelt, 
snabbt och billigt sys-
tem, säger kvalitetschef 
Helena Bråtner. ••

Källa: Food Hygiene AB

NYHETER
I KORTHET
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A fully integrated benchtop 
molecular diagnostic system

We at Miclev AB proudly pre-
sent the BD MAX™ System for 
molecular diagnostics. It is the 
next generation platform which 
fully automates cell lysis, nucleic 
acid extraction, PCR set-up, 
amplifi cation and detection.

Miclev Introduces 

the BD MAX™ System
Scalable:
– One platform offering cost 
effective molecular testing for 
low and high volumes.

Flexible:
– Multiple specimen types and 
assays run simultaneously.
– Open system for laboratory 
developed tests.

Effi cient:
– Reduced labor can result in 
lower operating costs.
– 1 to 24 samples per run; 
up to 144 samples per shift
– 1 to 4 samples under 45 
minutes for on-demand 
esting needs
– Unitized reagent strips  ••

NYHETER
I KORTHET
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Danske LaboGene udvider 
med en central medarbejder. Pr. 
01.12.10 starter Nikolaj Emil 
Damm som Area Sales Manager 
for Skandinavien og Tyskland.

Nikolaj Emil’s fremtidige 
arbejdsområder vil være at 
sælge LaboGene og ScanLaf’s 
produkter gennem langsigtede 
distributør samarbejder. Målet 
er at blive markeds ledende i 
Skandinavien, gennem effektive 
Key Account salgskanaler med 
udpræget vægt på rådgivning, 
support og service. Strategien vil 
være at implementere et effektivt 
distributions netværk og gennem 
Bench-Marking at implementere 
dette i øvrige europæiske lande.

Nikolaj Emil Damm kom-

mer fra en stilling som produkt 
specialist hos Holm & Halby, 
hvor han igennem fl ere år har 
solgt basis instrumentering til 
laboratorier og endvidere været 
ansvarlig for ren rums projekter. 
Herunder især rådgivning og 
salg af Laminar Air Flow samt 
monitorering heraf (partikel- og 
mikrobiologisk).

Oprindeligt startede Nikolaj 
Emil Damm, af mange kendt som 
Emil Damm, i hans fars fi rma, 
det nu hedengangne Claus Damm 
A/S, som var en dansk producent 
af  klasse II LAF kabinetter. 

Nikolaj er af baggrund Aka-
demi Merkonom (Speciale i 
Ledelse), men hans hjerte banker 
for at udbredelse af kendska-

bet til ISO 14644 og EU GMP 
annex 1. Gennem sit mangeårige 
medlemskab af R3 Nordic vil der 
blive, bl.a. i tæt samarbejde med 
den engelske ren rums organisa-
tion, PHSS (The Pharmaceutical 
and Healthcare Sciences Society), 
blive arrangeret Life Science 
User Group seminarer (LSUG’s) i 
2011-2012. ••

LaboGene udvider 
med Area Manager

NYHETER
I KORTHET

Vi är med   --    är  du?

 AB Ninolab
 ADDvise Lab Solutions ab 
 Airsonett AB
 A/S Hartfelt & Co
 Berendsen Textil Service AB
 BergmanLabora AB
 bioMérieux Sweden AB
 BioTekPro AB
 Borago AB
 Brookhaven Instruments AB
 Camfi l Svenska AB
 Chemical Instruments AB
 CRC Clean Room Control AB
 De Forenede Dampvaskerier A/S 
 Domnick Hunter AB
 Drivdon AB
 Ecolab AB
 EnergoRetea 
    Installationskonsult AB
 Esgard Inc. AB
 Filtac AB

 FLAB
 Food Diagnostics AB
 Food Hygiene AB
 Fristads AB
 Genano Luftreningsteknik 
   /LH Euroservice AB
 Gentus AB
 JOSA Clean AB
 KBM Miljöprodukter AB
 Kemwell AB
 Kojair Tech Oy Sverige
 L & T Hygienutveckling AB
 LaboRen Aps
 LabRum Klimat AB
 Lindpro AB
 LRG Systems AB
 Miclev AB
 Mikrolab Stockholm AB
 NNE Pharmaplan
 Nordic Biolabs AB 
 Octanorm Nordic AB

OptiHyg AB
Oxoid AB, 
  ThermoFisher Scientifi c
Particle Measuring 
  Systems Nordic
Pharmaclean
Polymed Hygienic AB
Projektengagemang 
Energi & Klimatanalys AB
Renrumsteknik Nordic AB
Resema AB
Samhall Renrum
Serviceföretaget PIMA AB
Solveco AB
Sterisol AB
Ventilator Renrum
Vileda Professional 
VitaVerita AB
VWR International AB
YIT Sverige AB Cleanroom
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Cancervaccinbolaget Immu
nicum har erhållit ett patent i 
Europa som skyddar använd
ningen av vita blodkroppar 
från friska blodgivare i kombi
nation med ett lämpligt tu
mörantigen för immunterapi.

Genom att utnyttja den 
naturliga avstötningsreaktion 
som uppstår vid transplantation 
av kroppsfrämmande vävnad har 
Immunicums innovatörer lyckats 
utveckla ett potentiellt vaccin 
mot cancer.

Behandlingen, som patentet 
skyddar, bygger på att man vac-
cinerar med tumör-”laddade” vita 
blodkroppar från ”främmande” 

Immunicum 
erhåller patent

friska blodgivare. Med denna 
unika vaccinationsstrategi hop-
pas Immunicum att kunna skapa 
bättre förutsättningar för att 
behandla och förebygga cancer.

Stor skala
En stor fördel med vaccinet är att 
det kan produceras i stor skala 
och lagras nedfryst. Dessutom 
kan vaccincellerna ”laddas” med 
tumörämnen från olika tumör-
typer vilket gör att vaccinet kan 
”skräddarsys” för behandling av 
de fl esta cancerformer.

Immunicums patenterade 

vaccin bygger på över 20 års 
forskning inom området trans-
plantationsimmunologi och har 
prövats i fl ertalet djurstudier 
med lovande resultat. I slutet 
av 2011 planerar bolaget att 
inleda en klinisk fas I/II-studie 
på 22 patienter med njurcancer, 
där både tolerans och effekt av 
vaccinet ska utvärderas. Bolaget 
planerar att initiera en inves-
teringsrunda inom kort för att 
fi nansiera genomförandet av 
studien. ••

Källa: Chalmers innovation

NYHETER
I KORTHET

Om 
immunicum

Immunicum utvecklar vacciner 
för terapeutisk behandling av 
cancer. Den patenterade teknolo
gin bygger på över 20 års forsk
ning inom området transplanta
tionsimmunologi och aktiverar 
kroppens egna immunförsvar 
för att angripa farliga substanser 
som tumörceller. Till skillnad från 
fl ertalet konkurrerande läkemedel 
är vaccinerna möjliga att mass
producera. Immunicum drivs på 
Chalmers Innovation, som är lan
dets ledande företagsinkubator. 

Om Chalmers 
Innovation

Chalmers Innovation har sedan 
starten 1999 varit med och startat 
100 företag. Företagen hade under 
2009 en total omsättning på 360 
miljoner kronor och 400 anställda. 
Tillsammans har det under åren 
totalt investerats 1,24 miljarder 
kronor i dessa bolag. Dessa resul
tat gör att Chalmers Innovation 
idag är Sveriges ledande idéinves
terare och företagsinkubator. 
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Den nationella pandemi-
planen byggde på en allvarligare 
händelseutveckling än vad som 
blev fallet, men belastningen på 
hälso- och sjukvården blev ändå 
större under pandemin än under 
en vanlig säsongs influensa. 

Hanteringen av 
influensan 2009 
      utvärderad
Sverige var väl förberett för att möta en allvarlig pandemi, men det finns mycket att lära från 
hanteringen. Det visar den utvärdering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och Socialstyrelsen gjort i samverkan med Smittskyddsinstitutet på uppdrag av regeringen.

Antalet influensapatienter inom 
öppen- och slutenvården var 
flerdubbelt jämfört med före-
gående säsongsinfluensa och 
intensivvården belastades hårt 
av patienter med svår virusorsa-
kad lunginflammation.

Sverige lyckades i huvudsak 
väl med hanteringen av pan-
demin och massvaccinations-
kampanjen bedrevs relativt 
snabbt och effektivt, även om 
många delar kan utvecklas och 
förbättras. En framgångsfaktor 

Helena LindbergJohan Carlsson
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var nationell, regional och lokal 
samordning och upparbetade 
nätverks- och arbetsgrupper. 
Engagemang och lojalitet hos 
personal som nationellt, regio-
nalt och lokalt varit involverad 
i arbetet bidrog starkt till att det 
fungerade så bra.

Resurser
”En viktig fråga att ställa sig är 
vilken beredskap Sverige ska ha 
inför allvarliga hälsohot? Hur 
ska resurser prioriteras och för-
delas, som till exempel läkeme-
del, vaccin, vårdplatser, personal, 
kommunikation och övervak-
ningssystem? Alla delar är viktiga 
för att hindra och minska effek-
terna av ett hälsohot, men om 
vissa resurser är begränsade så 
måste det ske en prioritering av 
dessa”, säger Anders Tegnell, 
chef avdelningen för kunskaps-

styrning vid Socialstyrelsen. 
Utvärderingen visar också 

att kommunikationsuppgiften 
blev mer resurskrävande än vad 
många aktörer planerat för, men 
har trots allt fungerat i huvudsak 
bra. Några målgrupper nåddes 
inte tillräckligt bra av myndighe-
ternas kommunikationsinsatser. 
En särskild utmaning är att nå 
unga vuxna och människor med 
annat modersmål än svenska.

”En av de viktigaste lärdo-
marna är att pandemiberedska-
pen har stärkts av händelsen, 
men att det är viktigt att de som 
ansvarar för samhällsviktig 
verksamhet fortsätter att planera 
för att kunna hantera stora per-
sonalbortfall, både i egen verk-
samhet och i verksamhet som de 
är beroende av”, säger Helena 
Lindberg, generaldirektör för 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB).

Mild karaktär
Utvärderingen indikerar att kon-
sekvenserna på samhällsviktiga 
verksamheter på grund av den 
nya influensan A(H1N1) 2009 
var obetydliga. Sannolikt beror 
detta på att pandemin var av mild 
karaktär och förhållandevis få 
personer fick vara hemma från 
arbetet på grund av sjukdom.

”För att kunna hantera en 
pandemi är det viktigt att kunna 
följa, övervaka och analysera 
pandemins konsekvenser på 
olika områden”, säger Johan 
Carlson, generaldirektör för 
Smittskyddsinstitutet.

Ett utbyggt datasystem där 
man kan följa smittspridningen 
på befolkningsnivå fanns bara 
i Stockholm. Övervakning av 
belastningen på sjukhus saknades 
i stort sett och någon möjlighet 
att nationellt följa belastningen 
på intensivvården fanns inte alls.

Stöd
Rapporten kan laddas ner från 
MSB:s och Socialstyrelsens 
webbplatser.

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) 
har till uppgift att utveckla och 
stödja samhällets förmåga att 
hantera olyckor och kriser. Vi 
bidrar till att samhället före-
bygger händelser och att vi är 
beredda när de inträffar. När en 
allvarlig olycka eller kris inträf-
far ger vi stöd. Vi ska också se 
till att samhället lär sig av det 
inträffade. ••

Källa: Myndigheten för 
 samhällsskydd och beredskap 

(MSB)

Anders Tegnell

Specialister på rengöring av renrum

www.josaclean.com
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Av Matts Ramstorp

Livsmedel
Tema

ivsmedelsindustrin har en otrolig bredd 
och är därför mycket svår att enkelt 
kategorisera. En del har valt att dela 

in den i två huvudgrupper, de livsmedel som är 
fl ytande och de som är fasta. Denna uppdelning 
är tyvärr inte till någon större hjälp då man ska 
karakterisera på vilket sätt som produkterna ska 
hanteras för att inte bli skadade.

Utan tillsatser!
Förr i tiden köpte man in den mat som skulle 
konsumeras under dagen. Man gick till mjölk-
affären, köttaffären, fi skaffären,  till bagaren 
och grönsaksaffären för att därefter tillreda de 
måltider som man skulle ha just den dagen. De 
enda ingredienser eller matvaror som man hade 
hemma var sådana som man ofta själv bearbetat 
och konserverat. 

Vårt levnadssätt har ändrats, speciellt under 
de senaste 40 åren. Idag storhandlar man, vilket 
innebär att man köper hem matvaror som har en 
längre hållbarhet. Det paradoxala i dagens situa-
tion är att man, förutom den långa hållbarheten, 
dessutom önskar produkter som har inga eller 

LVi människor konsumerar en stor mängd 
olika livsmedelsprodukter. En del är 
 när producerade och en del har transpor
terats lång väg innan de hamnar på vårt 
bord. Vissa produkter är mer känsliga och 
andra är mer eller mindre självkonser
verande. Naturligtvis måste livsmedels
industrin och vi  konsumenter hantera alla 
dessa olika  produkter på ett sådant sätt att 
de går att konsumeras utan att bli ett hot 
mot vår hälsa.

Livsmedelsindustrin  
    – Ett eldorado 
      av utmaningar!
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Livsmedelsindustrin  
    – Ett eldorado 
      av utmaningar!



20 RenaRum 3/2011

Livsmedel
Tema

mycket låga halter av stabiliserande och konser-
verande tillsatser!

En stor utmaning!
Att som livsmedelsproducent stå inför faktum 
att producera en produkt som har lång hållbar-
het samtidigt som den inte ska innehålla sta-
bilisatorer eller konserverande ämnen är tufft, 
speciellt om man inte är ett så stort företag. 
De stora livsmedelsjättarna kan satsa på nya, 
specialdesignade fabriker där man använder 
hygienisk utrustning, förpackningsmaterial och 
förpackningsteknik som hjälper till att skydda 
produkten.

Men hur ska man klara av dessa utmaningar 
om man är ett litet eller medelstort företag?

Hur gör jag?
Som livsmedelsproducent är det inte alltid 
enkelt att avgöra hur man ska tillverka, för-
packa och förvara sina produkter, då man inte 
har någon kontroll över hur vi som konsumen-
ter sedan eventuellt misshandlar produkten. 
Det enda man kan göra är att informera så 
mycket som möjligt på förpackningen om hur 
produkten ska förvaras, tillagas och hur lång 
hållbarhet produkten har. Men det är inte alltid 

som konsumenterna gör som det står på för-
packningen!

Som livsmedelsproducent måste man ha 
 kontroll över helheten under produktionen, 
vilket bland annat innefattar:
• Råvaror och halvfabrikat
• Medier – vatten, ånga och trycksatta gaser
• Rengöring och eventuell desinfektion
• Ventilation
• Processutrustningens utformning
• Förpackningens utformning och täthet
• Personalens påverkan under produktion

Alla dessa delar måste vara i balans, vilket i 
praktiken innebär att alla delar ska väljas utifrån 
de renhets- och hygienkrav som satts upp!

Renhet och hygien är grunden!
Oavsett vad man tillverkar för livsmedelspro-
dukt så spelar renhet och hygiennivå en avgö-
rande roll. Det fi nns inga fullständigt slutna 
produktionsprocesser, de allra fl esta är öppna 
mot den omgivande luften vid starten då man 
satsar sina råvaror, och i slutet då man fyller 
eller packar produkten.

Lagstiftningen vid livsmedelshantering 
säger tyvärr inte alltför mycket om just renhet 
och hygien, utan talar i termer av adekvat. 
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 Ventilationsluftens renhet ska vara adekvat, 
det ska finnas ett adekvat antal handfat för 
 personalen etc.

Personligen tycker jag att detta är helt fel, för 
det innebär att varje livsmedelsproducent, på 
egen hand, måste bestämma vilken renhetsnivå 
som produktionen ska ha, samtidigt som den 
inspektör som ska kontrollera verksamheten 
måste sätta sig in i det aktuella fallet för att 
avgöra om detta är ok eller inte. 

Positiv inverkan
Då jag pratar med livsmedelsproducenter om hur 
man gör i andra verksamheter får jag känslan 
av att man tycker att t ex myndigheterna som 
hanterar läkemedelsproduktion anses som otro-
ligt stränga och byråkratiska. Oavsett vad man 
tycker om dessa myndigheter så har de en stor 
positiv inverkan på tillverkningen genom att de 
på förhand bestämt vilken renhet som krävs vid 
t ex tablettillverkning, vid tillverkning av injek-
tionslösningar etc.

Tänk om vi kunde få en liknande utveckling 
inom livsmedelsindustrin – att myndigheterna 
kan vara till hjälp vid fastställande av hur rent 
det behöver vara i en livsmedelsproduktion. ••
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Livsmedelshygien



23RenaRum 3/2011

Av Matts Ramstorp

Livsmedelshygien

ag har under de senaste 25 åren arbetat 
med hygien- och renhetsfrågor inom 
livsmedelsindustrin och möter företag 
som fungerar väl och företag som i vissa 

fall ligger i gränslandet. Tyvärr har livsmedels-
industrin förändrats, på gott såväl som på ont, 
och jag kan se en mycket klar brytpunkt, då man 
gick från en mer praktisk inställning till ett mer 
teoretiskt perspektiv på tillverkningen. 

Förr utbildade man sin personal!
För ett antal år sedan var man mycket fokuserad 
på att utbilda sin personal i allt som hade med 
renhet och hygien att göra, speciellt inom de 
områden där personalen kunde påverka utfallet 
från en produktion. Dessa utbildningar ledde 
till att vi i Sverige fi ck en personal som var både 
kunnig och motiverad.

Riskanalys och standardisering
I samband med att HACCP introducerades och 
man började med alltmer pappersarbete inom 
livsmedelsindustrin, fl yttade man fokus från 
personalen till att i allt högre utsträckning börja 

Hygien och renhet är grunden för all tillverkning och hantering av 
livsmedelsprodukter! Det råder inga som helst tvivel om att detta 
är sant, men vad betyder det i praktiken? Vilka faktorer inverkar 
på renhet och hygien och hur ska man som livsmedelsproducent 
hantera dessa? Frågorna är många och tack och lov har de fl esta 
producenter kontroll på läget. Man har dessutom också en histo
rik som visar att man klarat av att producera utan större inciden
ter, men vad gör man om problem plötsligt uppkommer?

Livsmedel
Tema

J
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med att teoretisera tillverkningen. Under en 
tid var det många som sa att HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) var livsmedels-
industrins svar på GMP:n (Good Manufactur-
ing Practice), som framför allt användes inom 
läkemedelsindustrin. Detta är helt fel! HACCP:n 
innehåller vissa delar som har med personalen 
att göra när man ska rengöra, hur detta ska 
göras etc. Alla de delar som har med personalens 
beteende att göra, dvs vad personalen ska göra 
och när, ska fi nnas nedtecknade i instruktioner 
och rutiner och dessa delar är grunden i GMP:n! 
Detta innebär att GMP är en naturlig del av 
HACCP och därmed den totala processen att 
tillverka livsmedel.

Många typer av standardiseringar har också 
dykt upp under åren som gått. Personligen tycker 
jag att dessa är bra, men de får inte införas på 
bekostnad av det egentliga och praktiska arbetet 
med tillverkning. Jag kan i vissa fall tycka att 
livsmedelsföretag ibland lägger mer krut på att ta 
fram rutiner för att återkalla felaktiga produkter 
istället för att fokusera på att tillverka produkter 
av rätt kvalitet från början!

Kontroll av mikroorganismer
Mikroorganismer fi nns överallt och är ett gissel 
i de fl esta sammanhang då man producerar livs-
medel. Grunden för all mikrobiologisk renhet är 
rengöring. Om man har för avsikt att desinfi cera, 
dvs reducera den totala mängden mikroorganis-
mer på en yta, så måste man först se till att denna 

yta är rengjord innan man behandlar den med 
desinfektionsmedel!

Tyvärr ser jag då jag är ute i livsmedelsindu-
strins att det på ett stort antal företag slarvas 
med just rengöringen. Man har kanske rätt ren-
het i sina processer men vanligtvis är det, på ren 
svenska, ”skitigt” i lokalerna! Det lägsta krav 
som jag tycker man bör ställa på livsmedelsindu-
strin är att det ska se för ögat rent ut!

Ventilationsluft
En otroligt viktig del av helheten, och som man 
tyvärr ofta bortser från, är den kvalitet som 
den omgivande luften har. Det är relativt enkelt 
att mäta luftens renhet, antingen passivt eller 

Livsmedel
Tema
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aktivt, men det görs inte så ofta inom livsmed-
elsindustrin. Behovet av ventilationsfilter har 
man kännedom om, men man testar inte alltid 
dessa filter och byter kanske inte heller ut dem 
med den regelbundenhet som man borde. Detta 
är en av anledningarna till att man får infek-
tioner och att dessa i vissa fall också är klart 
säsongsbetonade.

Det finns en del ställen som jag besökt där 
man stolt pratar om övertryck i lokalerna och 
om zonindelning. Övertrycket finns inte – alla 
dörrar och portar står öppna, ibland till och 
med hela vägen ut till gårdsplan. Zonindel-
ningen består av färgmarkeringar på golvet, 
vilket inte alltid respekteras av de anställda.

Vatten är av ondo!
Utan vatten – Inget liv! Denna gamla devis lever 
fortfarande. Håller man sina lokaler och sin pro-
cessanläggning så torr som möjligt så blir möj-
ligheterna för mikroorganismerna att överleva 
och föröka sig mycket mindre. Detta är också en 
paradox, då man i många livsmedelsverksam-
heter använder kolossala mängder vatten för 
rengöring, alltifrån att man rengör med högtryck 
eller helt enkelt bara spolar av processutrustning 
och golv med en vattenslang. Golv och väggma-
terial ges med denna typ av behandling aldrig en 
möjlighet att torka ut ordentligt, vilket medför 
att man ger mikroorganismerna otroliga möjlig-
heter att föröka sig.

Framtidens matland!
Listan kan bli lång, och ibland kanske lite över-
mäktig, men det finns sätt att hantera det på. 
Starta hygiengrupper och beta av alla punkter 
som på ett eller annat sätt påverkar produkten 
negativt. Om man får med sig personalen på 
detta utvecklingsarbete så är mycket vunnet 
redan på förhand. Alla blir motiverade och alla 
känner en delaktighet.

Ett grundläggande hygienarbete inom livs-
medelsindustrin kräver tid, kraft, pengar och 
ett enormt engagemang från företagsledningen, 
men kommer att resultera i en verksamhet som 
producerar korrekt produkt av rätt kvalitet, 
som står starkt rustade för att göra Sverige till 
 framtidens matland! ••
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LAF-, 
säkerhetsbänkar 
och isolatorer

essa rena zoner kan 
förekomma i traditio-
nella laboratorieloka-

ler, där det inte fi nns något direkt 
uttalat renhetsbehov. Vanligtvis 
fi nns dessa utrustningar i renrum 
eller kontrollerade lokaler där de 
ger en betydligt högre renhet och 
därmed också säkerhet och trygg-
het. Om en LAF-, Säkerhetsbänk 
klass II alternativt Isolator place-
ras i ett tillräckligt rent renrum 
uppkommer en renhetsnivå som 
till och med möjliggör en aseptisk 
hantering.

Indelning av bänkar/zoner
Man delar vanligtvis in ren-
zonerna i två huvudgrupper, 
LAF-bänkar respektive säker-

hetsbänkar. LAF-bänkarnas syfte 
är primärt att skydda det som 
hanteras gentemot föroreningar 
som kan komma utifrån medan 
säkerhetsbänkarna i grunden är 
avsedda att skydda operatören 
eller andra i lokalen. Säkerhets-
bänkar delas idag in i olika klas-
ser, I, II samt III.

Säkerhetsbänk klass I ger enbart 
skydd för operatören, Säkerhets-
bänk klass II har ett dubbelriktat 
skydd, d v s skyddar produkt 
såväl som operatör. Den utrust-
ning som kallas Säkerhetsbänk 
klass III går också under benäm-
ningen Isolator och består av ett 
mer eller mindre totalförseglat 
utrymme där inget kan vare sig 
komma in i eller ut ur renzonen.

 LAF, säkerhetsbänkar och 
isolatorer kallas ibland för 
rena zoner. Dessa utrust
ningar används vanligtvis 
då man har ett behov av att 
skapa en lokalt ren alterna
tivt renare zon, för att skyd
da sin produkt alternativt 
att skydda operatören som 
arbetar med hanteringen.

D
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Dina leverantörer

Camfi l Svenska AB
Wille Wilkens 

tel. 08-60 30 802  

carina.westin@camfi l.se 

www.camfi l.se

AB Ninolab
Maria Westerlind 

tel. 08-590 096 211  

mwe@ninolab.se

www.ninolab.se

LabRum Klimat
Tommy Tärnsten 

tel. 08-50 55 78 00  

tommy.tarnsten@labrum.se

www.labrumklimat.com

FLAB AB
Freddy Lundh 

tel. 0705-92 65 33 

fl ab@telia.com

www.bioquell.com

Genano
Genano Luftrening / LH Euroservice

Genano 310 Medical

tel. 0703-77 07 73

e-post: Lars.Hansson@genano.se

www.GENANO.se

Laboren aps
Camila Pearl Farlov-Qvist

tel. +45 25 21 74 99

e-post: cfq@laboren.dk

www.laboren.dk

ADDvise Lab Solutions AB
Bengt Peters

tel. 08-564 851 83

e-post: bengt.peters@addvise.se

www.addvise.se

flab
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Både alkoholkonsumtion 
och alkoholens belönande 
 effekter skulle kunna  minskas 
med läkemedel som höjer 
glycinnivån i hjärnan. Det 
visar en avhandling från 
 Sahlgrenska akademin.

Alkoholberoende är en av 
våra stora folksjukdomar och har 
vittgående medicinska, sociala 
och ekonomiska konsekvenser, 
både för individen själv och 
för samhället. Tyvärr fungerar 
dagens läkemedel inte för alla 
utan bara för en liten minoritet 
av patienterna. Behovet av nya 
läkemedel är därför stort. 

Alkohol aktiverar hjärnans 

Framtida medicin kan 

dämpa sug 
efter alkohol

dopaminförande belönings-
system, en urgammal och 
viktig nervkrets som förmedlar 
 välbefinnande vid beteenden 
som gynnar överlevnad, till 
exempel födointag eller fort-
plantning. När dopamin utsönd-
ras blir de flesta upprymda och 
stimulerade och får en känsla av 
välbehag, något som för vissa är 
en stark drivkraft till att dricka 
alkohol igen. 

Forskargrupp
”Vid ett kroniskt alkoholintag 
anpassar sig nervcellerna till 
alkoholen och belöningssystemet 
byggs om, så att personen måste 
dricka för att kunna fungera och 
må normalt”, säger avhandlingens 
författare Helga Höifödt Lidö.

Hur alkohol frisätter dopamin 
i hjärnan har hittills varit okänt. 
Den forskargrupp som Helga 
Höifödt Lidö ingår i, har arbetat 
med att ta reda på alkoholens 
effekter i belöningssystemet och 
gruppen har bland annat upp-
täckt att en receptor för glycin 

Fakta
Sahlgrenska akademin är den 
hälsovetenskapliga fakulteten vid 
Göteborgs universitet. Här finns 
undervisning och forskning inom 
medicin, odontologi och vårdve
tenskap. Vid akademin studerar 
ungefär 4000 grundutbildnings
studenter och 1000 doktorander. 
Antalet anställda är 1500, varav 
850 är forskare och/eller lärare.
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är en viktig angreppspunkt för 
alkohol. 

Detta fynd har Helga Höifödt 
Lidö arbetat vidare med i sin 
avhandling. Hennes resultat 
visar nu att substanser som 
blockerar aminosyran glycins 
återupptag, glycinåterupp-
tagshämmare, kan bli ett nytt 
behandlingskoncept för alko-
holism och ett sådant läkemedel 
testas nu i en klinisk studie på 
alkoholister. Dessa substanser 
skulle också kunna förhin-
dra utvecklingen av alkohol-
beroende hos dem med en 
riskfylld alkoholkonsumtion. 

Långvarig sänkning
”Mina avhandlingsresultat 
visar att två olika glycinåter-
upptagshämmare ger en 
robust och långvarig sänkning 
av  alkoholintaget hos  råttor 
 samtidigt som alkoholens 

 dopaminstimulerande och 
belönande effekter motverkas”, 
avslutar Helga Höifödt Lidö. 

Avhandlingen är ett exempel 
på hur hypotesdriven grund-

forskning kan generera förslag 
på nya behandlingsprinciper för 
svåra folksjukdomar. ••

 Källa: Sahlgrenska Akademin

Textilier med full spårbarhet, tvätt och dekon-
taminering i loggade processer för renhets-
klasser B, C, D och hygienzoner. 

Autoklavering, sortering, emballage, allt i syfte 
att bevara renheten till slutanvändaren.

Berendsens 
rena 
textiltjänster.

Kontakta oss gärna för mer information:

Berendsen Textil Service AB
kundservice.nykoping@berendsen.se

0155 - 20 96 00
www.berendsen.se

Vi erbjuder en helhetslösning!
Från entrén till hjärtat i verksamheten - renrummet

Som experter på rengöring vet vi vad som krävs 
för att nå ett riktigt rent resultat.  
Därför erbjuder vi på Vileda Professional en hel-
hetslösning - hela vägen från entrén till hjärtat av 
er verksamhet. Vi hjälper er att hålla ovälkomna 
”besökare” borta.

Det blir skillnad. Det lovar vi.

www.vileda.comHelping you make a difference.

Untitled-1   1 2011-01-10   10:54:51
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Känsliga produkter ställer allt 
högre krav på renhet inom 
industrin idag. Det mesta av 
den smuts som vi får in kom
mer via skor eller fordon, t.ex. 
pallyftare och truckar. Med ett 
aktivt system för ren göring av 
skor eller hjul kan en stor del 
av smutsen stoppas redan inn
an man kommer in de känsli
gare delarna av lokalerna.

I takt med att våra produkter, 
eller vår produktionsapparat för 
den delen, blir allt mer avance-
rade, blir de också känsligare för 
smuts. Men det är inte bara före-
tagsinterna krav som ställer höga 
krav på renhet inom produktion. 
Allt högre krav ställs också från 
myndigheter och kunder. Idag 
fi nns aktiva system för att stoppa 
smutsen i ett så tidigt skede som 
möjligt. Med ett system för sul-
rengöring passerar personal och 
besökare en enhet med roterande 
borstar som effektivt borstar av 
skorna undertill. Tyska Heute 
GmbH ligger i framkant när det 
gäller denna typ av utrustning.

”Vi har valt att kalla det 
smutsprevention”, säger Hen-
rik Lidholm, VD för Gentus AB 
och Heutes distributör i Sverige. 
”Detta innebär att man försöker 
eliminera varje steg där smuts 
förs vidare in i lokalerna. Vi har 
vant oss vid att smutsen dras 
runt och att den skall städas bort 

Nytt koncept 
för smutsprevention

med jämna intervall. Vårt sätt att 
tänka är helt annorlunda, smutsen 
skall aldrig komma in helt enkelt” 
fortsätter han.

Effektiv lösning
Systemen, som heter Solamat och 
Soltec, fi nns även med möjlighet 
att ansluta vatten och avlopp, 
och man får då en våt rengöring 
av skosulorna. Fördelen är att 
man kan mata systemet med 
desinfektionsmedel via en separat 
pump, och samtidigt få en des-
infektion av skosulorna. Gentus 
har nyligen fått en beställning på 
ett sådant system från ett före-
tag som producerar djurfoder. I 
produktionen hade man fått pro-
blem med salmonellasmitta, och 
hittade här en effektiv lösning.

Det fi nns många branscher som 
ställer höga krav på renhet, t.ex. 
läkemedels-, medicinteknik-, och 
livsmedelsindustrin. Men situatio-
nen kan också vara den omvända, 

att man har en smutsig produk-
tion och vill hindra smutsen från 
att komma in i kontorslokaler 
eller omklädningsrum.

Minskad stödfrekvens
För fordon ser lösningen något 
annorlunda ut. Systemet kallas 
Profi lgate och är passivt, det fi nns 
alltså ingen motor som driver 
rengöringen. I stället är det hårda 
borst placerade i ett galler som 
borstar hjulen på truckar och 
pallyftare vid passage. Borsten 
är speciellt anpassade i längd, 
styvhet och vinkel och tekniken 
har patenterats av tyska Heute 
GmbH.

”Fördelen med systemen är inte 
bara att man minskar spridningen 
av smuts inom lokalerna. Kan 
man minska städfrekvensen, leder 
det till minskade kostnader”, 
avslutar Henrik. ••

Källa: gentus AB

NYHETER

I KORTHET
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Eva Bengtsson, general-
sekreterare på Svenska Celiaki-
förbundet ser detta som ännu en 
anledning till att snabbt hitta det 
stora mörkertal av odiagnostise-
rade glutenintoleranta som fi nns 
i vårt land.

”Dessa måste hittas och 
snabbt få adekvat behandling så 
att vi kan undvika följdsjukdo-
mar som exempelvis astma”.

Jonas Ludvigsson vid Universi-
tetssjukhuset i Örebro och Karo-
linska Institutet är en av dem 
som forskat fram resultaten.

”Vi studerade astmaföre-
komsten bland 28 000 svenskar 
med celiaki och 140 000 utan 
diagnos”.

Det fi nns ett samband mellan 
de båda sjukdomarna, men det 
är oklart om den ena orsakar 
den andra.

D-vitamin
Jonas Ludvigsson tror att en 
underliggande faktor skulle kunna 
vara D-vitaminbrist vilket kan ses 
vid både celiaki och astma.

”Personer med celiaki är mer 
benägna att utveckla osteoporos 
och tuberkulos, som båda är 
sjukdomar där D-vitamin spelar 

Glutenintolerans 
kan leda till astma

Svenska forskare visar i en ny studie att patienter med celiaki 
löper en 60 procent ökad risk att drabbas av astma. Celiakipa
tienter har också en ökad risk för allergier, såsom ögonirrita
tion och vissa typer av eksem.  Samtidigt är det vanligare med 
celiaki bland människor som först fått en astmadiagnos.

en stor roll. D-vitaminbrist kan 
eventuellt påverka immunsyste-
met och så småningom leda till 
att astma utvecklas”.

Jonas Ludvigsson tror att en 
annan möjlig mekanism skulle 
kunna vara att astma och celiaki 
har vissa gemensamma immuno-
logiska drag.

”Personer med dessa drag har 
en ökad risk för att utveckla 
båda sjukdomarna”.

Ökad risk
De som diagnostiserats med 
celiaki rekommenderas att följa 

en glutenfri diet. Det är inte känt 
om de 28 000 som ingår i studien 
följer dieten eller inte, förklarar 
Jonas Ludvigsson.

”Svenska celiakipatienter är 
relativt bra på att följa glutenfria 
kostrekommendationer men det 
är sannolikt att även den som 
äter rätt har en lätt ökad risk att 
utveckla astma”.

Ungefär en procent av befolk-
ningen har celiaki. Sjukdomen 
kan leda till hälsoproblem som 
blodbrist, benskörhet, trötthet 
och viktminskning. ••

Källa: Svenska Celiakiförbundet

NYHETER
I KORTHET

Fakta
Svenska Celiakiförbundet har 
24 000 medlemmar som inte 
tål gluten, laktos, mjölk eller 
sojaprotein. Överkänslighet mot 
olika ämnen i mat är ett växande 
folkhälsoproblem. Att leva med 
matöverskänslighet innebär bland 
annat att ständigt kontrollera mat 
du äter. 

Vårt uppdrag är att påverka 
samhället omkring oss och sprida 
kunskap om våra diagnoser för 
att förbättra vardagen för våra 
medlemmar. www.celiaki.se.

Eva Bengtsson
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Ofräsch 
restaurangtoalett 
– ofräscht kök?!

När vi besöker en 
 restaurang spanar 
många av oss lite extra 
på hur toaletten ser ut. 
Är den fräsch, utgår 
nämligen 48 procent av 
svenskarna från att även 
köket är fräscht. Det 
visar en undersökning 
som Tork, ett globalt 
varumärke inom SCA, 
har genomfört bland 330 
svenskar och drygt 2 000 
européer. 
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Hela 46 procent av svensk-
arna upplever att restaurang-
toaletterna ofta är ofräscha och 
hälften av de tillfrågade använder 
bara toaletten om de absolut 
måste. Annars väntar man hellre 
tills man kommer hem. Och 
då ligger Sverige ändå bäst till 
i undersökningen jämfört med 
övriga europeiska länder.

Undersökningen har genom-
förts bland sju europeiska länder 
(se de europeiska resultaten 
längre ner i releasen) av under-
sökningsföretaget Easyresearch/
Questback på uppdrag av Tork.

Nästan hälften, 49 procent, av 
svenskarna uppger att de endast 
använder restaurangtoaletten om 
de absolut måste. För Finland, 
som ligger bäst till, är siffran 42 
procent. 

46 procent av svenskarna upp-
lever att restaurangtoaletterna 
ofta är ofräscha. Engelsmännen 
är bäst på att hålla sina toalet-
ter fräscha, endast 22 procent 
upplever att toaletterna ofta är 
ofräscha. Finland är sämst i klas-
sen med 64 procent.

Toaletten viktig
Gemensamt för samtliga länder i 
undersökningen är att städningen 
är viktigast för om gästen ska 
välja att gå på restaurangtoalet-
ten eller inte. På andra plats i 
svenskarnas rankning kommer 
tillgång till flytande tvål och 
pappershanddukar och därefter 
vikten av en tömd papperskorg 
och att det luktar gott.

”Städningen av restaurangtoa-
letten är viktig för helhetsupple-
velsen av restaurangen. Speciellt 
viktigt är att man torkar av hand-
tag, spolknappar, lysen och kra-
nar med rengöringsmedel och att 
man tömmer papperskorgarna 
regelbundet eftersom bakterierna 
finns där smutsen finns”, säger 
Rolf Andersson, hygienexpert 

inom SCA.
En restaurangs rykte och image 

kan självklart påverkas av hur 
gästerna uppfattar hygienen. Allt 
från hur väl toaletten är städad 
till hur maten hanteras.

Dispensar
”På Tork har vi tagit fram 
ISEGA-certifierade hygienpro-
dukter, vilket innebär att produk-
terna i sig inte överför något som 
kan äventyra matens säkerhet. 
Dessutom underlättar produk-
terna rengöringen i såväl köket 
som på toaletterna. Vi har t ex 
dispensrar som ger en handduk 
eller en servett åt gången, vilket 
minimerar spridningen av bak-
terier” säger Camilla Hagstedt, 
Regional Brand manager för 
Tork på SCA.

När det gäller att tvätta hän-
derna efter toalettbesöket på 
restaurangen toppar Sverige 
ligan. 94 procent säger att de 
alltid gör det och sex procent gör 
det oftast. Siffran skiljer sig inte 
mycket åt mellan de europeiska 
länderna, men i botten ligger 
Belgien med 88 procent.

”Har vi bakterier på händerna 
får vi lätt in dem i munnen. Det 
blir extra viktigt att hålla hän-
derna rena på restaurangen där 
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Topplistor

man ofta går direkt från toalet-
ten till bordet och då blir risken 
större att man får in bakterier i 
munnen. Använd tvål och vatten 
och var noga med att torka hän-
derna riktigt torra”, säger Rolf 
Andersson.

Polsk oro
Svenskarna är inte speciellt 
oroliga för att bli smittade av 
olika sjukdomar när de använ-
der toaletter på restaurang. Bara 
19 procent är rädda för det, att 
jämföra med hela 72 procent av 
polackerna.

”Här är oron obefogad. Man 
behöver inte oroa sig för att bli 
smittad av till exempel förkyl-
ningsvirus, förutsatt att man 
tvättar och torkar händerna”, 
säger Rolf Andersson.

I undersökningen från Tork har 
330 svenskar och totalt drygt 2 
000 personer från Finland, Bel-
gien, Tyskland, England, Frank-
rike, Polen och Sverige tillfrågats. 
Fördelningen mellan män och 
kvinnor är jämn och åldersmäs-
sigt är personerna mellan 20 och 
64 år. ••

Källa: Tork

Tips!

Så håller du toaletten på 
restaurangen fräsch 
• Städa toaletten ofta och 
var  extra noga med att torka 
av lysknappar, spolknappen, 
kranen och handtagen med 
r engöringsmedel 
• Se till att det finns en 
bra  papperskorg som töms 
 regelbundet 
• Använd flytande tvål 
• Använd engångshand
dukar och ha dem förvarade i 
 dispensrar (hållare) för skydd 
mot smuts. 

Så får du bättre hygien 
i restaurangköket:
• Mikroorganismer älskar fukt och 
smuts, se upp med trasor, kock
släng, knivar och köksmaskiner 
• Byt handskar mellan olika 
arbetsuppgifter. 
• Smycken och klockor som 
 riskerar att komma i kontakt 
med livsmedel bör tas av. 
• När du tvättar dina händer, 
var noga med att torka av dem 
ordentligt med en pappershand
duk. Bakterier tycker nämligen 
om fuktiga händer. 
• Undvik korskontaminering 
i köket genom att använda 
 färgkodade dukar. 
• Torka av din arbetsbänk med 
korttidstrasa för att säkerställa 
en optimal hygien. Särskilt om 
du hanterar grönsaker eller 
 kyckling. 
• Använd Alkohol Gel eller 
 Antibakteriell tvål för en god 
handhygien i ditt kök. 
• Om du är sjuk, stanna hemma 
för dina gäster, din personal och 
din egen skull. 
• Var noga med städning och 
rengöring i kyl och förråd. 
• Livsmedel ska inte vid
röras mer än nödvändigt och 
 utrustning för livsmedels
hantering ska användas när det 
är lämpligt. 

Topplistan  – så duktiga är 
vi på att tvätta händerna 
efter toalettbesöket på 
 restaurangen:

Sverige 94 procent
Finland 93 procent     
Polen 93 procent
Tyskland 92 procent
England  91 procent     
Frankrike  90 procent
Belgien 88 procent

Topplistan  –  så många utgår 
från att en restaurang har ett 
fräscht kök om toaletten är 
fräsch:

Frankrike   62 procent
England   59 procent
Tyskland   59 procent
Belgien  55 procent
Finland 53 procent
Polen  52.5 procent 
Sverige  48 procent

Topplistan - Så många går 
endast på restaurangtoalett 
om de absolut måste:

Frankrike    69 procent
Tyskland   66 procent
Polen  64 procent
Belgien     3 procent    
England    50 procent
Sverige    49 procent
Finland    42 procent

Topplistan – Så många 
upplever att restaurangtoalet-
terna ofta känns ofräscha:

 Finland 64 procent
Tyskland   51 procent
Frankrike   48 procent
Sverige      46 procent
Polen        40 procent
Belgien    39 procent    
England    22 procent
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KTHforskarna Johan Ström
qvists och Evangelos Sisama
kis lösning för snabbare läke
medelsutveckling belönades 
med 10 000 kronor i STING:s 
entreprenörsprogram Startup.

Vinnaren, i fi nalen i entre-
prenörsprogrammet Startup, 
blev ett nytt lovande utveck-

Snabbare väg 
till nya mediciner 

lingsverktyg för läkemedelskan-
didater. Innovationen springer 
ur fl erårig forskning från bland 
annat KTH, och ska förhopp-
ningsvis ge en snabbare väg till 
nya läkemedel. Verktyget har 
potential att spara miljontals 
kronor vid utvecklingen av nya 
mediciner.

Nästa steg är en pilotstudie av 
tekniken.

”Att vi vann var oväntat men 
väldigt roligt. Vi valde att gå 
programmet för att fördjupa 
kunskaperna kring företagsstar-
ten. Men framför allt sökte vi 
nya kontakter, dels med andra 
som stod inför en företagsstart, 
dels med erfarna entreprenö-
rer”, säger Johan Strömqvist, 
forskare på KTH.

Passion
Juryns motivering lyder: "Till en 
passionerad presentation av ett 
projekt som kan rädda en indu-
stri i kris. Och för ett projekt som 
kan göra mänskligheten mycket 
friskare, mycket snabbare".

”I år har vi haft ett ovanligt 
lovande startfält med drygt 45 

sökande till de 15 platserna. 
Bredden är också stor bland 
projekten, här fi nns lovande 
idéer inom IT, läkemedel, energi- 
och miljöteknik. Extra roligt 
har det varit att vi haft många 
kvinnliga deltagare denna gång”, 
säger Raoul Stubbe, affärscoach 
inom ICT och programledare för 
Startup. ••

Källa: KTH

F
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Startup är ett praktiskt tränings
program för den som har en idé 
till ett potentiellt exportföretag. 
Här får deltagarna en grund 
inför en eventuell företagsstart. 
Programmet består av cirka tio 
workshops inom affärskritiska 
områden. Teori varvas med 
praktik och erfarna entreprenö
rer och experter inspirerar och 
hjälper deltagarna framåt.
Startup arrangeras av STING i 
samarbete med KTH Innovation 
och Innovationsbron. Program
met är kostnadsfritt och nästa 
omgång kommer att starta 
hösten 2011.

Johan Strömqvist Foto: Åsa Hafmar

NYHETER

I KORTHET
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I England har en uppfi n-
nare lyckats stänga ute ljudet 
från tandläkarborren hos tand-
läkaren. Istället för att lyssna 
på ljudet av borren, kan patien-
ten lyssna på sin favoritmusik. 
Resultatet blir att fl er vågar gå till 
tandläkaren, menar uppfi nnaren. 
Det är känt att många patienter 
drar sig för att gå till tandläkaren 
på grund av rädsla för borren.

Denna nya tingest kopplas på 
en musikspelare, och så dämpas 
specifi kt ljudet av borren.

”Eftersom uppfi nningen enbart 
tar bort ljudet från borren kan 
han eller hon fortfarande höra 
vad tandläkaren eller tand-
sköterskan säger. Tekniken är inte 
ny, utan fi nns i många hörlurar 
där man till exempel kan ta bort 
bruset från tunnelbanan eller ett 
fl ygplan”, säger professor Brian 
Millar, Odontologiska institu-

tionen vid King’s College London.

Egna erfarenheter
Att borrljudet kan vara lite 
obehagligt insåg jag för länge 
sedan. Redan 1974 ordnade jag 
med musik i hörlurar för patien-
terna. Musiken distraherar och 
tiden går mycket fortare. Att få 
något annat att tänka på under 
behandlingen hos tandläkaren än 
det obehagliga borrljudet är en 
välsignelse.

Musik lindrar smärta
Mina patienter kan idag välja 
musik från över 850 olika 
artister, allt från hårdrock till 
dansband och klassiskt. De kan 
också variera volymen i ett eget 
reglage för hörlurarna. Idag väl-
jer de allra fl esta patienter att ha 
musik på under behandlingen. 
I början trodde jag kanske att 

patienterna skulle sluta att 
uppskatta sin favoritmusik då 
den förknippades med något 
negativt. Men underligt nog 
har effekten varit den motsatta, 
säger Calle Hagman.

Motorhead för dig, Mozart för mig
”De som lyssnar på sin favorit-
artist eller favoritmusik - vilken 
den nu må vara - förknippar istäl-
let tandläkarbesöken med något 
positivt. Mina observationer 
stämmer väl överens med liknade 
erfarenheter i sjukvården. Musik 
minskar behovet av smärtstillande 
tabletter hos  nyopererade och 
hos patienter med kroniska sjuk-
domar. Det gäller såväl unga som 
vuxna patienter”, avslutar Calle 
Hagman. ••

Källa: Tandvårdshuset 
i Brämhult 

Calle Hagman är en tandläkare i Borås med en 
passion för estetisk tandvård. Nätverkande och 
ständig kunskapsuppdatering är två kärnvärden 
för tandläkare Calle Hagman. Han är founding 
member, tidigare president och fortfarande aktiv 
medlem i SACD, Swedish Academy of Cosmetic 
Dentistry, landets ledande nätverk för kvalitets
styrd, kunskapsbaserad estetisk och kosmetisk 
tandvård.

Lindring hos tandläkaren 
– Dra upp volymen 



RentForum bjuder in till Nordens första mässa om renhet 
och hygien för läkemedelsindustri, naturläkemedel, livs-
medelsindustri, medicinteknik, sjukvård,vävnadskliniker

Under dagen kan Du besöka utställarna, lyssna på 
utställarpresentationer och tekniska föredrag

Nordic Hygiene Expo är kostnadsfritt för alla som för-
handsanmäler sig. Besökare som kommer till mässan 
utan föranmälan betalar SEK 250:- i entré i samband 

med registreringen

Bekräftelse på Din anmälan skickas ut via e-post

Utställare
ADDvise Lab Solutions • BergmanLabora • bioMerieux

BioTekPro • BioThema • Cam l Svenska • Drivdon

Ecophon • FLAB • FOOD DIAGNOSTICS

Food Hygiene • Genano Luftreningsteknik • Gentus

Getinge • Indevex Watertech • Kojair Tech • LaboRen

Livsmedel i Fokus • Miclev • NNE Pharmaplan

Ninolab • Nordic Biolabs • Particle Measuring Systems

Processbemanning • Toul Meditech • Vaisala

Ventilator Renrum • Vileda Professional • VitaVerita

VWR International

Föreläsningar
Hur mäter man renhet? 

Städning och rengöring 

Cleanrooms versus Isolators -
Comparison from a real life experience

Ventilation för bättre hygien

Välkommen till
Nordic Hygiene Expo 

Anmälan och frågor
RentForum AB   •   Norrbäcksgatan 19   •   216 24 Malmö

Tel: 040 - 13 82 50   •   Fax: 040 - 13 72 50   •   E-post: camilla@rentforum.net
Fri entré vid

föranmälan

Malmö Arena onsdagen den 25 maj

Utställare •  Föreläsningar  •  Presentationer  •  Nätverkande

Nordic Hygiene Expo



Ja, jag vill ha sex nummer av Svenska Livsmedel för 335 kr. (Ord.pris. 419 kr)

Kunskap som smakar  

Prova  på-erbjudande!

Vänligen fyll i namn och adress på vår hemsida.

	 	 									Svenska	

Livsmedel 1/
20

11

Mäta och styra 

produktion och kvalitet

Nya amerikanska 

kostrekommendationer

”Ge livsmedel ett 

eget departement!”

Professor Ann-Sofie Sandberg

	 								Svenska	

Livsmedel Alltid steget före

	 	 									Svenska	Livsmedel 6/
20

10

Kul med korn
Spannmålsprofessor med smak för fullkorn

Mejerikartan ritas om

Sedan 1998 har Svenska Livsmedel varit den ledande bransch-
tidningen för kunskapsdriven affärsutveckling i värdekedjan för 
livsmedel. Med grepp om trender, forskning, innovation och 
företagande i livsmedelsbranschen hjälper vi dig att ligga i 
framkant och utveckla din egen verksamhet och dina relationer.

Prova på att få Svenska Livsmedel hem i brevlådan 
under ett år med 20 procents rabatt! 

Maila till prenumeration@svenskalivsmedel.se eller gå in 
på vår hemsida: www.svenskalivsmedel.se 

3

Renrumsteknik - Grundkurs
10 - 11 maj

Scandic Opalen, Göteborg

Målgrupp Specialanpassad kurs för läkemedels-
  och medical device industrin, sjukhus
  inklusive vävnadsinrättningar etc 

Kursavgift  SEK 8.500:- (ex moms) inkluderande kursmaterial, intyg, luncher och kaffe

Plats   Scandic Opalen, Göteborg Tel: +46 (0)31 - 751 53 00

Tider  Kursstart 10.00 första dagen. Avslutning 16.00 sista dagen

Anmälan  Kontakta Camilla Dahl, BioTekPro AB
  Norrbäcksgatan 19, S-216 24 Malmö, Sverige
  Fax: 040 - 13 72 50, e-post: camilla@biotekpro.se Anmälan är bindande
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NYHETER

I KORTHET

Idag är det många av Sveri-
ges konsumenter som måste äta 
specialkost och då gäller det att 
de kan lita på märkningen av 
produkterna. Om en allergisk 
konsument får i sig fel föda så 
kan det bli en mycket kompli-
cerad situation som i värsta fall 
kan leda till döden. Det är alltid 
producentens ansvar att leverera 
säker mat och det är viktigt med 
bra kunskap inom detta område 
på företaget.

Vad är skillnaden mellan 
överkänslighet, allergi 
och intolerans? 
Överkänslighet är ett samlingsbe-
grepp för sjukdomsliknande reak-
tioner vid kontakt med ett allmänt 
förekommande ämne. Allergi 
härstammar från det grekiska 
ordet allos och betyder föränd-

När många livsmedelsproducenter 
pratar om livsmedels hygien så menar 
de enbart bakterier. Självklart är det 
viktigt att processutrustningen är fri 
från bakterier och produktrester innan 
man startar men överkänslighet och 
allergi är något som diskuteras mer 
och mer och det uppmärksammas ofta 
i media. Dagens livsmedelproducen
ter måste aktivt lyfta fram och ta med 
 allergener i företagets faroanalys.

Räknas 
allergener till 
Livsmedelshygien?
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I nästa nummer
är temat:

Vävnadskliniker

rad reaktion. Personer som har 
allergi utvecklar en immunologisk 
reaktion och bildar antikroppar 
mot detta ämne. De livsmedel som 
oftast ger allergiska reaktioner är 
mjölk, ägg, fisk, skaldjur, balj-
växter som jordnötter och soja, 
nötter och fröer av olika slag samt 
spannmål.

Vid intolerans reagerar däre-
mot inte immunförsvaret. Krop-
pen saknar istället möjlighet att 
hantera ett specifikt ämne, varpå 
detta ämne orsakar besvär. Lak-

tosintolerans är vanligt och det 
innebär att vi har brist på enzymet 
laktas. Detta enzym bryter ned 
mjölksockret laktos i tunntarmen. 
I vissa delar av världen har hela 
befolkningen laktosintolerans, 
exempelvis i Afrika och Asien. 

Att mäta är att veta
Detta hör vi ofta och då måste vi 
ju veta vad vi ska mäta och hur. 
Det finns numera enkla metoder 
för att kvantitativt mäta aller-
gener både i produkter och på 

ytor (omgivningskontroll). Dessa 
metoder kan användas för scre-
ening av många produkter. Vid 
positivt svar (allergener hittas) så 
bör resultatet konfirmeras med en 
annan testmetod eller skickas iväg 
till ett ackrediterat laboratorium.

Jan-Erik Carlsson är verksam 
vid FOOD DIAGNOSTICS AB 
i Göteborg, som arbetar aktivt 
med att tillföra den Svenska 
marknaden både säkra och enkla 
snabbmetoder för att mäta aller-
gener. Just nu lanseras produkt-
sortimentet Bioavid där svarsti-
den är ca 15 minuter. Sortimentet 
består idag av femton olika 
allergener och det utvecklas nya 
tester kontinuerligt. Metoden är 
utvecklad både för omgivnings- 
och produktkontroll. ••

Av Jan-Erik Carlsson, 
Food diAgnoSTiCS AB

tlf. +45 4045 1609 - fax +45 3217 2000 

Rengøringssæt til LAF-bænke og 
isolatorer... 

- bestil brochuren på info@laboren.dk 

Totalleverandør til renrum-, sterilrum og esd-miljø 

Effektivt rengøringssæt fra 
Berkshire til LAF-bænke, iso-
latorer og andre produkt-
kritiske miljøer. 

EasyCleanTM 360 indeholder 
skafter i letmetal i to længder. 
Moppehovedet er nemt at 
manøvrere og påsættes et 
polyester overtræk. 
 
 

 10cm x 18cm hoved i rustfrit 
stål der kan dreje 360° 

 Moppehoved kan fastlåses i 
180° position 

 Letvægt aluminiumsskaft i to 
længder (35cm og 61cm)  



BioTekPro´s kurser våren 2011!

 Renrumsteknik - Fortsättningskurs 
4 - 5 april i Stockholm 

Renrumsteknik - Grundkurs 
10 - 11 maj i Göteborg

9 pktMikrobiologi för icke-mikrobiologer
Grundkurs 12 maj i Göteborg

www.biotekpro.se
Nordens största utbildningsföretag

inom renhet och hygien

Anmälan och frågor
BioTekPro AB   •   Norrbäcksgatan 19   •   216 24 Malmö

Tel: 040 - 13 82 50   •   Fax: 040 13 72 50   •   E-post: camilla@biotekpro.se
Anmäl dig

i god tid!

Alla våra kurser kan också genomföras intern på Ditt företag!



En kvalitetsprodukt med de nödvändigaste funktionerna.
Med ”Thermo Performance Factor” har du full säkerhet i 
arbetskammaren. 
Design och konstruktion med fokus på skydd för både 
operatör och produkt. 
l Finns i storlekarna 900, 1200, 1500 och 1800 mm.

Säkerhetsbänk MSC-Advantage, 
Klass II, 1200

Klarar din partikelräknare av kalibrering enligt ISO21501-4?
Om inte - passa på att byta upp dig!

08-590 962 00    www.ninolab.se

Klass II Säkerhetsbänkar
Safe 2020, 1200
Säkerhetsbänk med optimal komfort och säkerhet. 
l Motordriven sluttande 10°  frontlucka - 
      gastät i stängt läge.
l Stora fönster i gavlarna. 
l Finns som två- eller trefilters bänk. 
l Mycket låg energiförbrukning och ljudnivå.
l Finns i storlekarna 900, 1200, 1500 och 1800 mm.

Vi erbjuder

20 000:-
i inbytesrabatt vid beställning 

av den portabla partikelräknaren 
METONE 3400

Inbyteserbjudandet gäller portabla 
partikelräknare oavsett fabrikat

Erbjudandet gäller t.o.m. 
2011-06-15

Prisexempel:
METONE 3415 

med 28.3 liter/min 
och partikelstorlekar 

0.5-25 um
99.000-20.000 = 

79 000:-

Med fokus på låg energiförbrukning 
och hög säkerhet!

Säkerhetsbänk MSC-Advantage, Säkerhetsbänk MSC-Advantage, 

Kampanjpris

MSC 1,2

51 400:-
Priset gäller t.o.m. 

2011-06-30

Klass II Säkerhetsbänkar

och hög säkerhet!och hög säkerhet!


