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Forebyggende helsearbeid – hvorfor? 

Friske dyr  

• Bedre økonomi 

• God dyrevelferd 

• Forventes av forbrukere, 
viktig for næringas omdømme 

• Mindre bruk av medisiner 

• Trivsel på jobb 

• Mer forutsigbarhet 
 

 



Kostnader ved sjukdom 

Direkte kostnader 
• Veterinærkostnader 
• Medisiner 
• Tilbakeholdelse 
• Merarbeid 
• Nedsatt produksjon/vekst 

Indirekte kostnader 
• Følgesjukdommer 
• Økt smittepress 
• Økte 

rekrutteringskostnader  
• Nedsatt produksjon 
• Dødsfall 



Hovedprinsipp forebygging 
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Brannslukking, 
behandling  Krise, blir tilkalt 

for å «berge 
stumpene» 

Økt diagnostikk, 
vaksinering 
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Helseavtale 
geit 

Besetnings- 
gjennomgang 

Gruppemøte 
med helsetema 

Helsepakken 
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Smittevern 

Bruksutvikling 

Planlegging og 
strategi 

Gjennomføring 

Innflytting og 
ny produksjon 



Helseavtale geit 



Du får.. 

- Fjøsrunde og gjennomgang av resultat årlig, halvårlig eller 
kvartalsvis. Tilpasses ønsker/behov 

- Rapport med tiltaksplan  

- Tilbud om årlig gruppemøte med helsetema 

 

 

 

 



Innhold i avtalen 

- Fjøsbesøk med vurdering av dyr og miljø 

- Gjennomgang av besetningsresultat 
medlem.tine.no 

- Tilpasning av besetningsrutiner, for eksempel:  

- Godt Jur, opplegg for speneprøveuttak 

- Parasittprogram, vaksinasjonsprogram 

- Spedyrstell 

- Smittesikring 

- Klauvstell 

 



Verdi for deg 

Vurdering av helse og helserisikoer regelmessig for 
optimalisering av rutiner. 

Holde de friske geitene friske 

God dyrevelferd 

 

 



Helsepakke geit 

Helsepakke geit er for deg som ønsker hjelp av en veterinær 
til å utrede et helseproblem i besetningen 

 

 



Hvorfor helsepakke? 

- Helseproblem er ofte kompliserte og sammensatte og må 
løses med systematisk arbeid over tid 

- En TINE-veterinær vil komme med forslag til tiltak for å 
løse helseproblemet så raskt som mulig og i tillegg 
forebygge at problemet oppstår igjen 

- Tverrfaglig samarbeid ofte nødvendig. 

 



Du får 

- Fjøsbesøk med vurdering og diagnostisering av 
helseproblem 

- Regelmessig oppfølging av veterinær i en kombinasjon av 
besøk, telefon eller andre kanaler. Evaluering og justering 
av tiltak underveis for å nå planlagt mål 

- Rådgivinga skal føre til velfungerende dyr i riktig hold, med 
god helsestatus som leverer ønsket produktkvalitet. 

- Rådgivinga tilpasses besetningen 

 



Eksempler på innhold i helsepakke 

Jurhelse, koldbrann 

Fruktbarhet , børbetennelse, kasting 

Kjehelse 

Parastitter 

Diare og fordøyelsesproblem 

Klauvhelse 

Lungesjukdommer 

Mangelsjukdommer 

 

  

Veterinæren vil være en del av kundeteamet ditt sammen 
med nøkkelrådgiver og ved behov andre fagrådgivere. 

 

 



Eksempel helsepakke «diaré på geit» 



 
 

 
 
 
 
 
 

Takk for oppmerksomheten! 

Forebyggende helsearbeid – En investering i 
framtida! 


