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J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 

 

Slutrapport for kampagnen 

Flokbehandling af svin 

INDLEDNING  

 

Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt 

niveau, fordi vi ved, at der er en sammenhæng mellem mængden af det antibiotika, der 

bruges og udvikling af resistens over for antibiotika.  

 

Der blev derfor indført regler om begrænsning af den rutinemæssige flokbehandling af 

svin i juni 2014 som en del af Veterinærforlig II.  

 

Flokbehandling er defineret som behandling af en gruppe af dyr med antibiotika gennem 

foder eller vand. I 2014 blev 60 % af alt antibiotika anvendt til svin indgivet på denne 

måde. Formålet med de nye regler var at optimere behandlingen ved valg af det mest 

effektive antibiotikum, at tilskynde til i højere grad at anvende enkeltdyrsbehandling og i 

sidste ende at reducere det samlede forbrug.  

 

Som opfølgning på de nye tiltag gennemførte Fødevarestyrelsen i efteråret 2015 en 

kontrolkampagne. Kampagnen skulle afdække i hvilket omfang dyrlæger overholder 

reglerne om flokbehandling, og om tildeling af antibiotika i foder og vand sker på en 

hensigtsmæssig måde ude i besætningerne.   

 

Kampagnen havde to fokusområder: 

1. At kontrollere at dyrlægen: 

- Udfører sygebesøg inden ordinering til flokbehandling 

- Udtager prøver inden ordinering af antibiotika til flokbehandling af mave/tarm- 

og lungelidelser, og at der foreligger relevant laboratoriesvar 

- Fastsætter ordineringsperioder korrekt 

- Laver handlingsplaner for nedbringelse af antibiotikaforbruget til flokbehandling 

 

2. At kontrollere at besætningsejere: 

- Opbevarer lægemidler under rene og ordentlige forhold 

- Følger dyrlægens anvisning på anvendelse af lægemidler 

- Fører dækkende optegnelser over anvendte lægemidler 
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KONKLUSION 

I kampagnen blev der udført kontrol af 64 dyrlæger og 73 svinebesætninger. 

 

Dyrlæger 

Resultaterne viste, at dyrlægerne generelt overholder de nye regler om flokbehandling, 

men også at en del af dyrlægerne endnu ikke har implementeret dem helt i deres daglige 

rutiner.  

 

Kontrollerne medførte i relation til flokbehandling sanktionering af 14 af de 64 dyrlæger; 

men kun ét forhold var af en karakter, der medførte politianmeldelse. 

 

Alle dyrlægerne havde udtaget prøver i alle besætninger før de ordinerede antibiotika til 

flokbehandling, dog blev 9 dyrlæger sanktioneret for at have undladt at udtage samtlige 

påkrævede prøver i en besætning.  

Der blev også givet mange skriftlige vejledninger relateret til prøveudtagning og 

evaluering af laboratoriesvar. De hyppigste årsager hertil var, at prøver var udtaget med 

for lange intervaller (14 vejledninger), og/eller at der ikke var blevet fulgt op på 

prøvesvar, der ikke var konklusive (12 vejledninger).  

 

For de øvrige kontrolområder var regeloverholdelsen høj. Dyrlægerne havde udført de 

krævede sygebesøg inden ordinering. 7 dyrlæger fik indskærpelser for at angive for 

lange ordineringsperioder i besætninger placeret i rådgivningskategorierne skærpet eller 

ekstra rådgivning, og 3 dyrlæger kunne ikke fremvise handlingsplaner for nedbringelse af 

antibiotikaforbruget.  

 

Besætninger 

11 ud af 73 besætningsejere fik indskærpet forhold relateret til fokusområdet. Med 

enkelte undtagelser var årsagen mangelfulde optegnelser over anvendt medicin. Dette 

resultat er en væsentlig forbedring i forhold til en sammenlignelig kampagne fra 2013 om 

vandmedicinering af klimagrise, hvor ca. halvdelen af besætningsejerne blev 

sanktioneret for samme forseelse.    

 

På baggrund af gennemgang af personalets rutiner ved igangværende flokbehandling 

vurderede Fødevarestyrelsens tilsynsførende, at de anvendte procedurer ved den daglige 

medicinering var hensigtsmæssige i 70 af 71 besætninger (2 besætninger blev ikke 

vurderet). I 12 af besætningerne blev der dog vejledt på området. Gennemgangen 

omfattede opbevaring af lægemidler, tildelt mængde antibiotika i forhold til grisenes 

vægt og antal, afvejning af lægemidlet, det teknisk udstyr og brugen heraf.  

 

 

RESULTATER  

Dyrlæger 

Kampagnen omfattede kontrolbesøg hos 64 dyrlæger. 

 

Sanktionering 
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Fødevarestyrelsen sanktionerede for overtrædelser hos i alt 16 af dyrlægerne (25 %). 

Opgjort indenfor fokusområdet fik 14 dyrlæger svarende til 22 % tildelt en eller flere 

sanktioner. 

 

Kontrollen af dyrlægerne medførte flg. sanktioner: 1 politianmeldelse og 36 

indskærpelser. Heraf var politianmeldelsen og 21 af indskærpelserne relateret til 

kampagnens fokusområder.  

 

Resultaterne af kontrolbesøgene fremgår af tabel 1 og 2 i tabel- og figurafsnittet.  

 

Prøveudtagning før ordinering 

Forhold vedrørende obligatorisk prøveudtagning før ordinering til flokbehandling 

resulterede i sanktionering af 9 dyrlæger (14 %). 1 dyrlæge blev anmeldt for at have 

undladt at udtage prøver i flere tilfælde, og 8 dyrlæger fik på baggrund af enkeltstående 

udeladelser indskærpet pligten til at udtage prøver.  

 

Ordineringsperioder, handlingsplaner og besøg før ordinering  

Kampagnerelateret blev der yderligere givet 13 indskærpelser.  

Årsagen herfor var:  

- Forkert angivet ordineringsperiode (7 tilfælde),  

- Manglende eller mangelfuldt indhold af rapporter herunder handlingsplaner for 

nedbringelse af antibiotika til flokbehandling (5 tilfælde, heraf 3 vedrørende 

handlingsplaner) 

- Manglende besøg før ordinering af lægemidler til flokbehandling (1 tilfælde). 

 

Sanktioner ikke relateret til flokbehandling 

Ikke kampagne-relateret blev der givet 16 indskærpelser for:  

- Mangelfulde anvisninger (9 tilfælde),  

- Mangelfuldt indhold i rapporter (4 tilfælde) 

- Ikke at kunne fremvise dokumenter (2 tilfælde) og  

- Fejl ved indberetning af ordinerede lægemidler til Vetstat (1 tilfælde). 

 

Skriftlige vejledninger 

Dyrlægekontrollerne gav derudover anledning til 89 skriftlige vejledninger til 42 

dyrlæger. De hyppigste grunde hertil var forhold vedrørende: a) Prøveudtagning før 

ordinering (19 vejledninger, heraf 14 tilfælde, hvor prøver var udtaget med for lange 

intervaller), b) evaluering og opfølgning på laboratorieresultater (14 vejledninger, heraf 

12 tilfælde hvor dyrlægen ikke havde reageret på svar, der ikke var entydige) og c) 

indhold af rapporter (15 vejledninger). 

 

Kontrolkampagnen er den første Fødevarestyrelsen har gennemført hos dyrlæger med 

fokus på flokbehandling af svin, og der findes derfor ikke resultater fra tidligere 

kampagner til sammenligning. 

 

Besætninger  

Kampagnen omfattede kontrolbesøg i 73 svinebesætninger. 

 

Sanktionering 

Fødevarestyrelsen sanktionerede overtrædelse hos 11 ud af 73 besætningsejere 

svarende til 15 %.  
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Resultaterne af besætningskontrollerne er samlet i tabel 3 og 4.  

 

I alt blev der givet 15 indskærpelser og 3 påbud fordelt på 11 besætninger. 

 

Mangelfulde optegnelser 

De 13 af indskærpelserne var relateret til fokusområder for kampagnen.  

11 besætningsejere havde mangelfulde optegnelser over, hvordan og til hvilke dyr, de 

havde anvendt lægemidler i perioden op til kontrolbesøget. 1 besætningsejer kunne ikke 

fremvise ældre registreringer over medicinanvendelse, og 1 besætningsejer kunne ikke 

fremvise dyrlægens skriftlige anvisninger på, hvordan syge dyr skulle medicineres. 

 

Sanktioner ikke relateret til fokusområdet 

Udover ovenstående sanktioner relateret til kampagneområdet blev der tildelt 3 påbud og 

2 indskærpelser til en besætningsejer for overtrædelser af regler om dyrevelfærd. 

 

Skriftlige vejledninger 

Udover sanktioner gav besætningskontrollerne anledning til 59 skriftlige vejledninger til 

43 besætningsejere. De hyppigste årsager hertil var: a) Mangler ved registreringer af 

anvendte lægemidler (29 vejledninger), b) unøjagtigheder ved efterlevelse af dyrlægens 

skriftlige anvisning (18 vejledninger) og c) forhold vedrørende opbevaring af lægemidler 

(9 vejledninger). 

 

Vurdering af personalets rutiner ved flokbehandling 

I 58 ud af 71 besætninger (82 %) (der manglede vurdering ved 2 besætningsbesøg ud af 

de i alt 73) vurderede de tilsynsførende, at proceduren for flokbehandling var egnet til 

formålet. I 12 besætninger (17 %) var den samlede vurdering, at proceduren var egnet 

men kunne forbedres, og kun i et tilfælde blev proceduren i en besætning vurderet til at 

være ikke acceptabel.  

I vurderingen indgik flg. elementer: Opbevaring af medicinen, afvejningsteknik, anvendt 

mængde antibiotika i forhold til antal behandlede grise og den anslåede 

gennemsnitsvægt samt medicineringsteknik og -udstyr.  

 

 

 

METODE 

Kampagnen blev gennemført i perioden fra den 1. september 2015 til 31. december 

2015. Der var oprindeligt planlagt kontrol af 75 dyrlæger og 75 besætninger. Af 

ressourcemæssige årsager måtte kampagnen afsluttes før alle planlagte kontrolbesøg var 

gennemført; derfor blev der gennemført flere kontroller i besætninger end hos dyrlæger. 

 

Kriterierne for udvælgelse af dyrlæger var, at de havde indgået 

sundhedsrådgivningsaftaler i svinebesætninger og ordinerede medicin til flokbehandling.  

For hver dyrlæge blev der udvalgt en tilknyttet besætning til kontrol. Kontrollen i 

besætningen blev gennemført først.  
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Kontrolbesøgene i besætninger skete uanmeldt, mens kontrolbesøgene hos dyrlægerne 

var aftalt med minimum 14 dages varsel. 

 

Udgangspunkt for dyrlægekontrollen var gennemgang af journaler fra 2 besætninger 

herunder besætningen, hvor der var gennemført et kontrolbesøg. Med en kontrolperiode 

på 13 måneder blev følgende dokumenter gennemgået: Laboratoriesvar, anvisninger til 

behandling, ordineringsperioder og handlingsplaner til nedbringelse antibiotikaforbrug til 

flokbehandling. Desuden blev observationer fra besætningskontrollen drøftet med 

dyrlægen. 

 

I besætningerne blev aktuel flokbehandling gennemgået. Med en kontrolperiode på en 

måned omfattede kontrolbesøget inspektion af medicinlager og medicinregistreringer, 

som blev sammenholdt med dyrlægens anvisninger og stier/sektioner med dyr under 

flokbehandling.  

 

Gennem interview og fremvisning blev konkrete praktiske procedurer ved flokbehandling 

afdækket. Hvordan estimeres gennemsnitsvægten af en flok grise? Hvordan beregnes 

den samlede mængde lægemiddel, der jf. dyrlægens anvisning skal tildeles en flok grise 

med en given vægt? Hvordan afvejes lægemidlet? Og hvordan tildeles lægemidlet rent 

teknisk til grisene? På den baggrund lavede de tilsynsførende en samlet vurdering af, om 

de anvendte rutiner i en besætning var hensigtsmæssige.  

 

Inden kampagnestart blev der holdt et orienteringsmøde for SEGES og Den Danske 

Dyrlægeforening. Kampagnen var også programsat ved Fødevarestyrelsens dialogmøder 

med praktiserende dyrlæger i september 2015. 
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TABELLER, FIGURER OG LINKS 

Tabel 1. Sanktioner og sanktioneringsgrad ved 64 dyrlægekontroller opdelt på områderne 

flokbehandling og andet. 

Kontrol- 
emne 

Område Kontroller med 
Sanktion 

Antal 

Sanktions-
grad 

% 

Indskær-
pelser 
Antal 

Anmeldelse 
 

Antal 

Dyrlæger Flokbehandling 14/64 
 

22 % 21 1 

Andet 2/64 
 

3 % 15 - 

I alt - 16/64 
 

25 % 36 1 

 

 

 

Tabel 2. Årsager til sanktionering på 64 dyrlægekontroller opdelt på områderne 

flokbehandling og andet 

Område Årsag Indskærpelser 
Antal 

Anmeldelse 
Antal 

Flokbehandling Manglende prøveudtagning 8  
 

1 

Fejl ved angivelse af længde af 
ordineringsperiode 

7 - 

Manglende indhold af rapporter 5, heraf 3 vedr. 
handlingsplaner 

- 

Manglende besøg før ordinering 1 
 

- 

Andet Mangelfulde anvisninger 8 
 

- 

Manglende indhold rapporter 4 
 

- 

Kunne ikke fremvise 
dokumenter 

2 - 

Fejl ved indberetning til VetStat 1 
 

- 

I alt 36 
  

1 

 

 

Tabel 3. Sanktioner og sanktioneringsgrad ved 73 besætningskontroller opdelt på 

emneområdet flokbehandling og andet 

 

Kontrol- 
emne 

Område Kontroller med 
sanktion 

Antal 

Sanktions-
grad 

% 

Indskær-
pelser 
Antal 

Påbud 
 

Antal 

Besætninger Flokbehandling 11/73 
 

15 % 13 - 

Andet 1*/73 
 

- * 2 3 

I alt  11*/73 
 

15 % 15 3 

* Én besætningsejer blev sanktioneret for forhold vedrørende flokbehandling plus andre forhold  
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Tabel 4. Årsager til sanktionering ved 73 besætningskontroller opdelt på områderne 

flokbehandling og andet 

 

Område Årsag Indskærpelser 
Antal 

Påbud 
Antal 

Flokbehandling Mangelfulde registreringer af 
flokbehandling 

11 0 

Registreringer kunne ikke 
fremvises for kontrollen 

1 

Dyrlægens anvisning kunne 

ikke fremvises for kontrollen 

1  

Andet Håndtering af syge og 
tilskadekomne grise 

2 3 

I alt 15 3 

 

 

 

Link til Vandmedicinering af klimagrise – slutrapport, 27. marts 2014 

I konklusionen sammenlignes resultater fra denne kampagne med resultater opnået i 

Fødevarestyrelsens 2013 kampagne om vandmedicinering af klimagrise, 2013. 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20vete

rinaermedicin/Kontrolkampagner%202014/Vandmedicinering%20af%20frav%C3%A6nni

ngsgrise_slutrapport.PDF 

 

 

Gældende lovgivning: 

 

Bekendtgørelse nr. 1361 af 30. november 2015 om dyreejeres anvendelse af lægemidler 

til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med 

restkoncentrationer 

 

Bekendtgørelse nr. 33 af 11. januar 2016 om sundhedsrådgivningsaftaler for 

svinebesætninger 

 

 

 

 

 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Kontrolkampagner%202014/Vandmedicinering%20af%20frav%C3%A6nningsgrise_slutrapport.PDF
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Kontrolkampagner%202014/Vandmedicinering%20af%20frav%C3%A6nningsgrise_slutrapport.PDF
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Kontrolkampagner%202014/Vandmedicinering%20af%20frav%C3%A6nningsgrise_slutrapport.PDF

