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Hälsan hos svin i Finland den bästa i världencertifierat kvalitetssystem bestyrker verksamheten
Den gemensamma satsingen på frivilligt hälsovårdsarbete från svinproducenterna,
livsmedelsindustrin, produktionsveterinärerna, intressentgrupperna och Föreningen för
bekämpning av djursjukdomar ETT rf bär frukt. Som ett resultat av arbetet är hälsotillståndet
hos svinen i Finland bland det bästa i världen, slaktsvinen medicineras endast i liten skala
och smittosamma sjukdomar, såsom salmonella, förekommer mycket sällan.
Tyngdpunkten för vården av djur har förflyttats på förebyggande hälsovård och veterinärerna
besöker flera gånger om året de ca 1600 svinbesättningar som hör till
hälsovårdsprogrammet. Uppgifter om utförda åtgärder, såsom veterinärbesök,
dokumenteras i Sikava, en databas som upprätthålls av ETT. Denna används av
producenter, veterinärer och företag inom köttbranchen.
I de kvalitetsklassificerade besättningar som hör till programmet överskrids lagstadgade
minimikrav tydligt på många punkter. Genom databasen, som varit i funktion sedan 2003, är
det möjligt att analysera de uppgifter som samlas in från gårdarna och bland annat bemästra
smittosamma sjukdomar på ett allt bättre sätt. Systemet är unikt i världen, och 97% av
svingårdarna i Finland omfattas av den.
Transparens genom kvalitetssystem
För fortsatt utveckling har ETT rf byggt upp ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001standarden. Certifieringen förutsätter bl.a. auditering av de hälsovårdsbesök som
veterinärerna gör till gårdarna, dvs en utvärdering utförd av utomstående, oberoende part.
På detta sätt försäkrar man sej om att överenskomna åtgärder och program följs. Genom
intern auditering kan verksamheten utvecklas och man kan lättare ta fasta på utmaningar
och utvecklingsbehov.
Certifieringen av kvalitetssystemet beviljas av Bureau Veritas, och certifikatet överlåts idag i
samband med Gastro Helsinki- mässan.
Kvalitetssystemet har byggts upp med hjälp av jord- och skogsbruksministeriets Laatuketjufinansiering samt Suvali- projektet, som dras av Finnish Meat Research Institute, FMRI.
EnviroVet förverkligar de interna auditeringarna.
Bakgrund:
Det nationella hälsovårdsprogrammet koordinerat av ETT startade 2001.
Antalet hälsovårdsveterinärer, som ingått avtal, är 295.
Årligen görs ca 7000 hälsovårdsbesök.
Besöken finns dokumenterade i Sikava sedan år 2003.
Följande företag inom köttbranchen är medlemmar i ETT rf och Sikava: A-Producenter Ab,
Andelslaget Österbottens Kött, HKScan Finland Oy, Snellmans Köttförädling Ab, Paimion teurastamo
Oy, Pöntiön Lihatuote Oy, Mika Myllymaa Oy
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