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Sikava och överensstämmelse av kvalitetsledningssystemet ISO
9001:2015 med kriterierna för nationella kvalitetssystem i EU:s
förordning 1974/2006 (artikel 22 a–e)
ETT:s Sikava-verksamhet utvärderades senast enligt ISO 9001:2015 våren 2021. Det ursprungliga
certifikatet, ISO 9001:2008, beviljades 2013.
Kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 kräver att Sikavas verksamhet ska utgå från tillhandahållandet
av tjänster som uppfyller kundernas krav, kraven i lagstiftningen och myndigheternas krav. ISO
9001:2015 kräver en dokumenterad och på förhand genomtänkt identifiering och analys av Sikavas
omvärld och intressenter, under förutsättning att även risker och möjligheter ska identifieras. Den
processliknande verksamhetsmodellen är också en del av den verksamhet som krävs enligt ISO
9001:2015.
Sikavas kvalitetssystem uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och Sikavas verksamhet utvecklas hela tiden
systematiskt och aktivt enligt principen för kontinuerlig förbättring. ETT:s Sikava-system har en stark och
positiv utvecklingsnivå.
Överensstämmelse av Sikava-systemet med kriterierna för nationella kvalitetssystem i EU:s
förordning 1974/2006 (artikel 22 a–e).
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, artikel 22.2 a
a) Slutproduktens specifika egenskaper enligt sådana system skall grundas på noggrant angivna
skyldigheter att använda jordbruksmetoder som säkerställer
– specifika egenskaper, inbegripet produktionsprocessen, eller
– en kvalitet på slutprodukten som är väsentligt högre än vad som krävs enligt normala handelsnormer
när det gäller folkhälsa, djurhälsa och djurens välbefinnande, växtskydd eller miljöskydd.
Enligt Sikavas kvalitetshandbok (29 april 2021) godkändes Sikavas kvalitetssystem 2013 som det första
nationella kvalitetssystemet som avses i livsmedelslagen. För konsumenter syns systemet under namnet
Kvalitetsansvar. När det gäller det godkända kvalitetssystemet gäller en högre kvalitet ett levande svin
som uppfyller kraven för den nationella nivån i Sikava och svinets livscykel ända fram till dess att djuret
levereras till ett slakteri. Grunderna för godkännandet är de vidtagna åtgärder som främjar djurens hälsa
och folkhälsan och som i betydande grad överskrider kraven i lagstiftningen. Sådana krav är till exempel
följande: de djurhållningsplatser som omfattas av kvalitetssystemet ska vara fria från flera smittsamma
svinsjukdomar samt strängare krav på undersökningar på gårdar än i det nationella
salmonellabekämpningsprogrammet. Även när det gäller djurens välbefinnande har Sikavas verksamhet
utvecklats och utvidgats. Nivån på djurens välbefinnande åskådliggörs av ett välbefinnandeindex som
bygger på observationer vid hälsovårdsbesök (publicerat 6 februari 2018). Svinens välbefinnande mäts
enligt principerna i Welfare Quality®-protokollet utifrån de djurprov som tagits vid hälsovårdsbesök.
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Alla svingårdar i Finland ska uppfylla de lagstadgade kraven på svinhållning, och tillsynsmyndigheterna
övervakar att kraven uppfylls. Kraven för den nationella nivån i Sikava består av åtgärder som
överskrider kraven i lagstiftningen. Sikavas verksamhet överskrider i många avseenden kraven i
lagstiftningen (se dokumentet Jämförelse av det kvalitetssystem som bygger på Sikavas verksamhet med
kraven i lagstiftningen 1 december 2020).
De registrerade åtgärderna dokumenteras och kan därmed spåras. Underhållet, genomförandet och
utvecklandet av systemet för övervakning av hälsosjukvården för svin är kontinuerligt och tillförlitligt.
Dokumentationen finns i ett centralt webbaserat hälsoklassificeringsregister där information om besök
samlas in i realtid. Registret ger larm om värden avviker från normala värden, till exempel vid
hostsymtom hos svin. Övervakningen av hälsosjukvården är på så sätt öppen och informationen om
särskilda situationer når snabbt de parter som behöver nås. Vid larm och avvikelser kan åtgärder vidtas
snabbt och i den omfattning som behövs. Information om avvikelser är också effektiv, informationen sker
internt och inriktat bland annat via sms, på Sikavas webbplats och genom Sikavas veterinärnyheter.
Särskilda krishanteringsåtgärder har också fastställts i händelse av akuta misstankar eller
sjukdomsutbrott som inte omfattas av lag. Dessutom har en separat krishanteringsgrupp utsetts. Utifrån
den information som finns i Sikava kan åtgärder vidtas vid kriser genom snabb riskanalys, spårbarhet och
eventuell planering/prioritering av provtagningen. Sikavas klassificering och så kallade avvikelsefunktion
kan hjälpa till vid styrning av djurtransportlogistiken, och Sikavas larm- och kommunikationssystem
möjliggör en snabb och riktad information till bland annat producenter, veterinärer och slakterier.
Veterinärer utbildas genom påbyggnadsbildning i och med att systemet utvecklas, vilket alltid garanterar
uppdaterade och enhetliga rutiner. En kontinuerlig utveckling av hälsovården för svin och expertis på
området säkerställs med hjälp av en ETU-sika-expertgrupp och en ETT-svinsjukdomsgrupp. Även den
särskilda sakkunskapen hos de tjänstemän som deltar i Sikava upprätthålls och utvecklas genom
kontinuerlig utbildning. Producenter tillhandahålls också utbildning om Sikavas verksamhet.
Sikavas rapport om hälsovårdsbesök har omarbetats (senaste versionen 11 februari 2020). Under 2018
infördes följande nya punkter som blev föremål för bedömning i blanketten, bland annat observationer om
beteende när det gäller välbefinnande:




undersökningsbeteende mot erbjudet stimulansmaterial
djurens reaktion på utvärderaren och svinens liggbeteende
fri amning på mer än 50 procent av grisningsställena och mycket ströbädda liggunderlag utgör
också ett tillägg till övervakningen av välbefinnandet.

Välbefinnandeindexen beräknas två gånger om året som medeltal för det gångna året, och som
jämförelsetal beräknas indexet också alltid utgående från det senaste hälsovårdsbesöket. Indexet anger
på vilken nivå djurens välbefinnande på gården ligger i jämförelse med genomsnittet av indexen för
Sikavas samtliga djurhållningsplatser. I Sikava åskådliggörs resultatet av indexet med trafikljusens färger.
Avvikelser i välbefinnandet utlöser också larm i Sikava-systemet och omfattas av larmrapporter och
reaktioner på dessa. Användningen och analysen av välbefinnandeindexet överskrider kraven i lag och
visar att övervakningen av välbefinnandet överskrider den lagstadgade nivån (baserat på en jämförelse i
Sikavas kvalitetssystem 1 december 2020). I Sikava vidareutvecklas hälsovårdsplanen och
välbefinnandeindexets funktion, omfattning och de frågor som ska behandlas i dessa.
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Resultat: Baserat på den dokumentation och andra bevis som har genomgåtts vid ISO 9001:2015bedömningen ger Sikava-systemet tillförlitlig och ansvarsfull information om djurens övergripande hälsa
och välbefinnande. Sikava är uppbyggt så att verksamheten överskrider kraven i lagstiftningen och att
utvecklingen av systemet för att främja djurens hälsa och välbefinnande är betydande och kontinuerlig.
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, artikel 22.2 b
b) Systemen skall inbegripa bindande produktspecifikationer och överensstämmelsen med
specifikationerna skall kontrolleras av ett oberoende inspektionsorgan.
Från och med 1 maj 2021 är Sikavas hälsoklassificeringar följande:




Krav för grundnivån från och med 1 juni 2019
Krav för registernivån utöver kraven för grundnivån från och med 1 maj 2021
Krav för den nationella nivån för alla produktionsinriktningar utöver kraven för grundnivån från
och med 1 maj 2021.

De slakterier som är medlemmar i Sikava kräver att avtalsproducenterna ska uppfylla åtminstone Sikavas
krav för den nationella nivån. (Sikava webbsidor, kraven i Sikavas hälsoklassificering från och med 1 maj
2021).
Internrevisioner av hälsovårdsbesök som utförs av veterinärer i Sikava görs av EnviroVet Oy, som
revisorer fungerar veterinärer som har ISO 9001-huvudrevisorns kompetens.
ISO 9001:2015-kvalitetssystemets överensstämmelse med kraven övervakas av Inspecta Sertifiointi Oy
(Kiwa Finland), som är ett ackrediterat certifieringsföretag. Certifiering/kontroll av ISO 9001:2015
kvalitetssystemet genomförs årligen.
Resultat: Vissa oberoende organ övervakar att produktspecifikationerna följs.
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, artikel 22.2 c
c) Systemen skall vara öppna för alla producenter.
Enligt Sikavas kvalitetshandbok (29 april 2021) är anslutning till systemet frivillig för svingårdar och alla
svinköttsproducenter kan ansluta sig till Sikava. Medlemsslakterierna i Sikava kräver att deras
avtalsgårdar ska ingå i Sikava. En svingård ansluter sig till Sikava genom att ingå ett hälsovårdsavtal. När
en svingård ansluter sig till Sikava, krävs att gården utöver myndighetsföreskrifter iakttar de anvisningar
som getts av ETT och Sikava.
Resultat: alla svinköttsproducenter får ansluta sig till Sikava-systemet.
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, artikel 22.2 d
d) Systemen skall vara öppna och medge insyn och ge garantier för produkternas spårbarhet.
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Åtkomstbehörigheterna för systemen beskrivs närmare i Sikavas kvalitetshandbok (29 april 2021).
Användare av Sikava beviljas åtkomstbehörigheter på ansökan och varje användargrupp har en egen
användarprofil. Varje användare har endast rätt att behandla de uppgifter som användaren har rätt till
enligt sin användargrupp. För att en ny användargrupp ska kunna läggas till i Sikava krävs
ledningsgruppens godkännande.
Den hälsoklassificeringsansvariges behörigheter beviljas till Sikavas eller ETT:s anställda, i annat fall
endast efter att Sikavas ledningsgrupp har godkänt dem. Producenten bemyndigar veterinärer, Sikavas
anställda och slakterier eller samarbetsorganisationer att genom hälsovårdsavtalet se på uppgifter om
gården i hälsoklassificeringsregistret. Dessutom kan Sikavas ledningsgrupp på begäran ge forskare
anonymt insamlade uppgifter ur Sikava för forskningsändamål. I Sikava-systemet har gårdsanvändarna
avsnittet Valtuutukset, där gårdsanvändaren kan kontrollera vilka som har rätt att se uppgifter om gårdar i
Sikava. Offentliga handlingar om Sikava-kvalitetssystemet finns på Sikavas webbadress www.sikava.fi.
Uppgifterna i systemet är fullständigt spårbara när det gäller uppgifter om djurens hälsa och
välbefinnande under djurens livstid.
Resultat: systemet är öppet med beaktande av de olika användarprofilerna, fullständig spårbarhet är
möjlig under djurens livstid.
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, artikel 22.2 e
e) Systemen skall vara anpassade till nuvarande och förutsebara möjligheter på marknaden.
Uppgifterna i Sikava-systemet kan användas vid marknadsföringen. Medlemsföretagen kan utnyttja
uppgifterna i Sikava vid den egna marknadsföringen. Bland annat logotypen Kvalitetsansvar används för
marknadsföringssyften i fråga om köttprodukter. Enligt Sikavas kvalitetshandbok (29 april 2021) beslutar
Sikavas ledningsgrupp vid ledningsgruppens möten om frågor som gäller användning av uppgifter, till
exempel begäran för forskningssyften, begäran gällande Sikavas gränsöverskridande samarbete eller
åtgärder som gäller Kvalitetsansvarsreglerna. Kvalitetsansvar är en märkning som beskriver utnyttjandet
av möjligheterna med Sikavas certifierade nationella kvalitetssystem.
Resultat: de nuvarande och förväntade marknadsföringsmöjligheterna har beaktats i verksamheten
Datum för det ursprungliga (finska) Utlåtande 28 juni 2021
Redaktionell uppdatering 2 mars 2022
Helsingfors 2 mars 2022

______________________________
Vesa Haakana, affärschef
Inspecta Sertifiointi Oy
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