POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING (kan även även bifogas som bilaga)
Organisationens namn

Gård & Djurhälsan
Projekttitel

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder - GRIS
Sammanfattning

Gård&Djurhälsan (G&D) erbjuder hälsokontroll och hälsovård i grisbesättningar över hela landet.
Basen för hälsoövervakningen är besättningsbesök. I besöken ingår hälsokontroll, hälsovård, rådgivning och information om
aktuella frågor. Särskilt fokus läggs på gårdarnas smittskyddsrutiner och förebyggande hälsoarbete. Ett ökande antal
besättningar har också villkorad läkemedelsanvändning via G&D. Vilket innebär ökad besöksfrekvens och ökad möjlighet till
sjukdomsövervakning.
I livdjursbesättningar och suggpooler sker dessutom provtagning i olika certifierings- och kontrollprogram två gånger per år.
Vid årskiftet var antalet anslutna besättningar till grishälsovården 742 och i dessa besättningar har vi gjort sammanlagt 2863
besök varav 1128 hälsokontrollbesök. Besöksfrekvensen avgörs av produktionsinriktning och anslutningsform till G&D. Vid
besöken görs bland annat en klinisk bedömning av djurhälsa, djurvälfärd och skötsel. Vid akuta sjukdomsutbrott ingår
utredningsbesök, relevanta provtagningar och analyser, åtgärdsplan och uppföljande besök.
Minst två gånger årligen görs en genomgång och analys av besättningarnas sjukdomsregistreringar vid slakt.
G&D har under året utvecklat nya rådgivningstjänster exempelvis Helhetsrådgivning. Med utgångspunkt från en analys av
produktionsresultaten i produktionsuppföljningsprogrammet WinPig arbetar produktionsrådgivare och veterinär tillsammans
mot gemensamma mål i grisbesättningarna. Tjänsten kopplar samman veterinär rådgivning och produktionsrådgivning på ett
effektivt sätt.
Vi samarbetar med övriga aktörer inom organiserad hälsokontroll för en kalibrering av arbetet med hälsokontroll. Syftet är att
minska spridningen av smittsamma sjukdomar och därmed minska antibiotikaförbrukningen. Det är också viktigt att alla
grisbesättningar ska få en likartad bedömning oberoende av vilken organisation de väljer för att utföra hälsokontrollen.
G&D håller återkommande kurser i villkorad läkemedelsanvändning, seminkurser samt kurser i lokalbedövning vid kastrering
och säker injektionsteknik vid vaccination mot galtlukt. Utöver det har kurser om avvänjning, antibiotikaanvändning och
antibiotikaresistens hållits under året på flera platser i landet.
Information om hälsofrågor sprids via ett flertal kanaler till exempel hemsidan (www.gardochdjurhalsan.se), vår tidning
Gård&Djurhälsan, nyhetsbrev och Facebook. Vi har under året uppdaterat informationsblad på flera olika språk om
smittskyddsrutiner på grisgårdar. Informationsbladen riktar sig framförallt till utländsk personal på svenska grisgårdar.

