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KAPITEL 12 SVENSKA BLÅ STJÄRNAN
I detta kapitel lämnas exempel på vilka möjligheter Svenska Blå
Stjärnan har att lämna hjälp i epizootisammanhang.
Texten grundar sig på material som organisationen själv bidragit
med inom Jordbruksverkets STUDS-projekt 2002 – 2003. Texten är
uppdaterad mars 2010.

A. Allmänt om Svenska Blå Stjärnan
Svenska Blå Stjärnan (SBS) är en frivillig organisation som rekryterar och utbildar
medlemmar i god djurhållning, djurskydd och smittskydd för uppdrag i samhällets
krisberedskap. Utbildningen genomförs på uppdrag av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.

B. Kompetens
a. Medlemmar går en grundläggande utbildning till djurskötare och tecknar därefter
en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan. De som tecknat överenskommelse
står till jordbrukets och kommunernas förfogande.
b. Efter den grundläggande utbildningen kan medlemmarna utbilda sig
vidare/fördjupa sig inom ämnen med inriktning mjölk- och nötköttsproduktion, gris
och får, fjäderfä och häst, smittskydd, villkorad läkemedelshantering, etologi,
krishantering, traktorkörning och inomgårdsmekanik mm.
c. Obligatoriskt för medlemmar som är utbildade djurskötare och tecknat
överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan är att de genomfört Risk- och
säkerhetsutbildning samt Grundkurs I. Risk- och säkerhetsutbildningen innehåller
bland annat brandkunskap, samt första hjälpen och hjärt- och lungräddning vid
olycksfall. Grundkurs I är en djurskötarutbildning som omfattar 9 dagar och ger goda
kunskaper om lantbrukets djur, deras behov och beteende, skötsel och vård samt
smittskydd. Teoretisk undervisning varvas med praktik. Ladugårdsarbete med
mjölkning morgon och kväll sker på praktikgårdar.
Medlemmarna håller sina kunskaper aktuella genom att gå repetitionsutbildningar
inom ämnesområdet.

C. Tillgänglighet
a. Ett centralt kompetens- och medlemsregister finns över samtliga medlemmars
genomgångna utbildningar, överenskommelser, adresser, telefonnummer m.m.
b. Medlemmarna kan kontaktas per telefon och med kort varsel ställas till samhällets
förfogande.
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D. Roll vid bekämpning av epizootier
a. Svenska Blå Stjärnans medlemmar kan engageras av myndigheter eller enskilda
djurhållare för hantering av djur och, vid vissa situationer efter överenskommelse med
jordbruksverket, för vaccinering och för enklare provtagning. 3 kap 16 § D9
b. Svenska Blå Stjärnan kan även ge krishanteringsstöd åt drabbade djurhållare.
Kommentarer:
Blå Stjärnans medlemmar utgör en värdefull resurs:
- som assistenter för provtagande veterinärer samt i samband med
vaccinationsarbete.
- i samband med omhändertagande av prov för vidaretransport till laboratorier,
vid operativa (regionala/lokala) ledningscentraler.
- vid registrerings- och kontorsarbete.
- vid utdelning av hygien- och informationspaket till djurägare inom områden
med restriktioner.
En viss utbildning (villkorad läkemedelsanvändning, smittskydd mm) är nödvändig
innan Blå Stjärnans medlemmar kan utnyttjas för direkt provtagningsarbete och i
samband med vaccinationsarbete.
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