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Tavoitteena on, että jäsenyritysten sopimustilojen Naseva-terveydenhuoltosopimusten
määrä kasvaa 10 %:lla ja että tilat ovat aktiivisesti mukana Nasevassa terveydenhuoltokäynnit
tehtynä ja Nasevan kattavuus on vähintään 90% tiloista (98% tuotannosta).
Lääkitsemistietoja Nasevassa 70 %. Sähköinen lääkekirjanpito tiloilla ja tietoja siirtyy
eläinlääkäriltä tai tuottajalta. Toistaiseksi seurattava tavoite.
Nasevan laatujärjestelmän sertifiointi ja auditoinnit. Kansallisen laatujärjestelmästatuksen
selvittämishanke MMM-rahoituksella.
Nasevan ja Sikavan yhteistyön kehittäminen sekä rekisterivastaavien resurssien jakaminen
ja perehdyttäminen molempiin järjestelmiin.
ETT:n Ruokaketju 2 -hankkeesta ”Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihanja kananmunantuotantoketjuille” nautaosion osuus on 70 % tammi-helmikuussa.
Tietokannan ja rajapintojen ylläpito
•

•
•

Tietokannan rajapintoihin liittyvät vuosittain toistuvat toimet:
o Viranomaisrajapinta (nautarekisteri): säännölliset kokoukset ja
operatiivisen ohjausryhmän koordinointi
o Hoito- ja terveysrajapinnat: tiedottaminen muutoksista ja tarvittaessa
kokousten järjestäminen
Nasevan tietojen ajantasaisuuden ja laadun varmistaminen yhteistyössä käyttäjien
kanssa
Terveysluokituksen toimivuuden seuranta

Tietokannan kehittäminen
•
•
•
•
•
•

Kertakirjausperiaate ja sähköisen työpöydän edelleen selvittäminen ja mahdollinen
toteutus
KAPA-väylän käyttöönottoon liittyvät tekniset muutokset nautarekisterin ja
tutkimustulosten osalta (RKH3)
Tutkimus- ja mikrobilääkeresistenssitulosten siirron toteuttaminen
tutkimuslaboratorioista Nasevaan (RKH3)
Lääkkeiden käyttömäärien graafinen esittäminen (RKH3)
Biocheck.Ugentin® integroiminen Nasevaan
Hyvinvointikriteerien luominen ja integroiminen Nasevaan (RKH3)

Raportoinnin kehittäminen ja analysointi
•
•
•
•

Tautikarttojen rutiinipäivitykset Nasevan erityistilannetiedoista
Teurasraportin kehittäminen
Vasikkaraportin suunnittelu teurastamoiden syykoodien pohjalta
Raporttien (mm. terveydenhuoltokäyntihavainnot, kuolleisuus, lääkitsemisraportit)
käsittely ja analysointi yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa jatkuu

Laatutyön vakiinnuttaminen
•
•
•
•

Nautaketjun turvallisen toimintatavan vakiinnuttaminen (RKH3)
Terveysluokituksen jalkauttaminen eläinliikenteen työkaluksi (RKH3)
Terveydenhuoltotyön laadun kehittäminen (RKH3)
Terveydenhuoltokoulutusmallin käytännön toteutus (RKH3)
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Tautivastustus
•
•
•
•
•

M. bovis -vastustusohjelman ylläpito
M. bovis -riskinhallintaa tekevien eläinlääkäreiden ohjeistaminen ja tartunta- ja
epäilytilojen näytteenoton tukeminen
Pälvisilsan vastustusohjelman kehittäminen
Erityistilannetoiminnon käytön vakiinnuttaminen
Tautisuojauskäytäntöjen kehittäminen (RKH3)

Terveydenhuolto
•
•
•
•

Terveydenhuollon seminaarin järjestäminen (RKH3?)
Asiantuntijaryhmien toiminnan koordinointi ja roolien selkiyttäminen,
kokoontuminen tarvittaessa
Nautaeläinlääkäriryhmä noin kerran kuussa
Eläinlääkäreiden terveydenhuoltokoulutus:
o Tautisuojauksesta, laadukkaasta terveydenhuoltotyöstä sekä
mikrobilääkkeiden hallitusta käytöstä yhteistyössä Ruokaviraston ja Fimean
kanssa (webinaarit, verkkokoulutus) (RKH3)
o Käyttäjien neuvonta Nasevan nettisivuilla, puhelimitse ja sähköpostitse, sekä
SOMEssa
o Osallistuminen eläinlääkäripäiville ja tuotantoeläinlääkäripäiville (RKH3)
o Nasevan peruskoulutus 2 x v

Koulutus ja neuvonta
•

•

Tuottaja- ja sidosryhmäkoulutus (RKH3?)
o Jäsenorganisaatioiden koulutuksiin osallistuminen pyydettäessä
o Käyttäjien neuvonta Nasevan nettisivuilla, puhelimitse ja sähköpostitse
o Osallistuminen Sarka-näyttelyihin, sekä muihin sidosryhmien järjestämiin
tapahtumiin resurssien puitteissa- NasevaHealthAppin käytön tehostaminen
yhteistyössä jäsenten kanssa
o Sidosryhmien asiantuntijoiden Naseva-koulutus tarvittaessa
Toimihenkilöiden ammatillinen koulutus ja kehittäminen
o Kansainväliset kongressit ja opintomatkat (WBC, AACTING), pohjoismainen
yhteistyö, sekä kotimaiset koulutustilaisuudet (RKH3)

Viestintä
•

•

Viestinnän tehostaminen Nasevan jäsenyrityksille, tuottajille ja muille sidosryhmille
(RKH3)
o Tiedotteet-uutiskirje
o Sähköinen viestintä
o Nasevan tiedotussivun, Facebookin ja Twitterin kautta
o Tuotantoeläinlääkäreiden postituslistan kautta
o Webinaarit ja videot
o Kirjoituksia alan lehtiin tarpeen ja resurssien mukaan
Terveydenhuoltokäyntien tietojen koostaminen julkaistaviksi raporteiksi
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Hankkeet
•
•
•
•
•
•

Ruokaketjuhanke 2 ”Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja
kanamunantuotantoketjuille” hankesuunnitelman mukaisesti tammi-helmikuussa
Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää (RKH3)
Euroopan unionin SOUND control-hankkeessa (tautivastustusohjelmat) mukana
Ruokaviraston Paratuberkuloosihanke ja Kryptosporidioosihanke – asiantuntijarooli
Helsingin yliopiston DD-tutkimushanke
Helsingin yliopiston vasikkahankkeen kanssa yhteistyö lääkitsemiskäytäntöjen
kehittämisen ja tiedottamisen osalta (RKH3)

