Toimintasuunnitelma 2021
Tavoitteet:
Tavoitteena on, että Nasevan terveydenhuoltosopimusten määrä kasvaa 10 %:lla, kunnes
kattavuus on jokaisessa tuotantosuunnassa (maidontuotanto, emolehmäkarjat, lihanautatilat)
vähintään 90 %. Tilat ovat aktiivisesti mukana Nasevassa, terveydenhuoltokäynnit on tehty ja
vuosikatsaukset ovat tallennettu tietojärjestelmään.
Lääkitsemistietoja Nasevassa 70 %. Sähköinen lääkekirjanpito tiloilla ja tietoja siirtyy
eläinlääkäriltä tai tuottajalta.
Nasevan ja Sikavan rekisteriyhteistyön kehittäminen sekä rekisterivastaavan resurssien
optimaalinen hyödyntäminen.
Nasevan johtoryhmän kokoukset säännöllisesti vuosikellon mukaan.

Tietokannan ja rajapintojen ylläpito:
•
•
•
•

Viranomaisrajapinta (nautarekisteri): säännölliset kokoukset ja operatiivisen
ohjausryhmän koordinointi.
Hoito- ja terveysrajapinnat: tiedottaminen muutoksista ja tarvittaessa kokousten
järjestäminen
Nasevan tietojen ajantasaisuuden ja laadun varmistaminen yhteistyössä käyttäjien
kanssa.
Terveysluokituksen toimivuuden seuranta

Tietokannan kehittäminen vuosineljänneksittäin:
Q1:

Biocheck, sijaisuustoiminnon asettaminen, Kuolleisuusgraafit

Q2:

Hoito ja lääkitsemisgraafit, TH-graafien luominen Nasevaan, laadunseurannan
raportit

Q3-Q4:

Nautarekisterirajapintamuutos, tutkimus- ja mikrobilääkeresistenssitulosten
siirto tutkimuslaboratorioista

Terveydenhuolto:
•
•
•

Nauta-asiantuntijaryhmien toiminnan koordinointi
Eläinlääkäreiden terveydenhuoltokoulutus: laadukkaasta terveydenhuoltotyöstä,
laadunhallinnasta, mikrobilääkkeiden hallitusta käytöstä ja tautisuojauksesta sekä
vasikoiden hyvinvoinnista webinaarit
Käyttäjien neuvonta Nasevan nettisivuilla, puhelimitse ja sähköpostitse, sekä somessa.
Osallistuminen eläinlääkäripäiville ja tuotantoeläinlääkäripäiville. Nasevan peruskoulutus
2x vuodessa ja Biocheck-koulutus 2x vuodessa.

Tautivastustus:
•
•
•
•
•

M. bovis -vastustusohjelman kehittäminen ja ylläpito ja tartunta- ja epäilytilojen
näytteenoton tukeminen
Yhteispohjoismainen M. bovis- seminaari
M. bovis -riskinhallintaa tekevien eläinlääkäreiden koulutus
Pälvisilsan vastustusohjelman kehittäminen ja ylläpito
Erityistilannetoiminnon käytön vakiinnuttaminen – ohjeistusta, yhteenvedot
kuukausittain

•

Tautisuojauskäytäntöjen edelleen kehittäminen

Laatutyön vakiinnuttaminen terveydenhuollossa:
•
•
•
•

Nautaketjun turvallisen toimintatavan vakiinnuttaminen, terveysluokituksen
vakiinnuttaminen osaksi turvallista nautaketjua
Terveydenhuoltokoulutusmallin käyttöönotto osaksi toimintaa, opastus, neuvonta
Terveydenhuoltotyön laadun kehittäminen auditoinnein, vertaisarvioinnein ja
omavalvonnan keinoin: webinaarit, interkalibrointi, auditoinnit, systemaattisen
palautejärjestelmän luominen laadun parantamiseksi (RKH3)
Eläinlääkäreiden poikkeavien toimintatapojen havainnointi ja niihin puuttuminen

Laatutyö Naseva-järjestelmän osana
•
•

Laatujärjestelmän ISO-sertifiointi, sekä laatujärjestelmän mukainen toiminta, auditoinnit
ja omavalvonta sekä dokumentaation ylläpito
Nasevaan perustuvan kansallisen laatujärjestelmän edellytysten selvittäminen (RKH3)

Viestintä
•
•
•
•
•
•
•
•

Sisäinen viestintä: nautatiimit ja ETT-palaverit
Ulkoinen viestintä: Viestinnän tehostaminen Nasevan jäsenyrityksille, tuottajille ja muille
sidosryhmille
Tiedotteet, ETT:n uutiskirje, sähköinen viestintä Nasevan uutissivun, Facebookissa ja
Twitterissä sekä tuotantoeläinlääkäreiden sähköpostijakelulistan kautta
Webinaarit ja videot – digitaalinen keskustelu nautaterveydenhuollon konseptina
Kirjoituksia alan lehtiin tarpeen ja resurssien mukaan
RKH3-hankeviestintä
Terveydenhuoltokäyntien tietojen koostaminen julkaistaviksi raporteiksi
Laadunhallinnan raportit

Koulutus ja neuvonta
•

•

Tuottaja- ja sidosryhmäkoulutus:
o Jäsenyritysten koulutuksiin osallistuminen pyydettäessä
o Käyttäjien neuvonta Nasevan nettisivuilla, puhelimitse ja sähköpostitse
o Osallistuminen näyttelyihin ja muihin sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin
resurssien puitteissa
o NasevaHealthAppin käytön tehostaminen yhteistyössä jäsenyritysten kanssa
o Sidosryhmien asiantuntijoiden Naseva-koulutus tarvittaessa
Toimihenkilöiden ammatillinen koulutus ja kehittäminen:
o Kotimaiset koulutukset (Eläinlääkäripäivät, Tuotantoeläinlääkäripäivät)

Hankkeet
•
•
•

ETT:n Ruokaketjuhanke 3 - Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää
ruokajärjestelmää
EU COST Standardizing Output-based Surveillance to Control Non-regulated Diseases of
Cattle in the EU (SOUND)
Ruokaviraston Kryptosporidioosihanke

