
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Undersøgelse af ukrainsk- og russisktalende medarbejderes kendskab til
smittebeskyttelse, hygiejne, medicinhåndtering og operative indgreb i danske
svinebesætninger

Sydorova, Tetyana; Alban, Lis Marianne; Nielsen, Liza Rosenbaum

Published in:
Dansk Veterinaertidsskrift

Publication date:
2020

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Document license:
Ikke-specificeret

Citation for published version (APA):
Sydorova, T., Alban, L. M., & Nielsen, L. R. (2020). Undersøgelse af ukrainsk- og russisktalende medarbejderes
kendskab til smittebeskyttelse, hygiejne, medicinhåndtering og operative indgreb i danske svinebesætninger.
Dansk Veterinaertidsskrift, 2020(3), 16-21. https://infolink2020.dk/DVT/dokumenter/doc/18864.pdf

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/liza-rosenbaum-nielsen(68689adc-896b-4527-85dd-f14287c53497).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/undersoegelse-af-ukrainsk-og-russisktalende-medarbejderes-kendskab-til-smittebeskyttelse-hygiejne-medicinhaandtering-og-operative-indgreb-i-danske-svinebesaetninger(8dd418fe-f264-4b56-b876-50cbe8f08a56).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/undersoegelse-af-ukrainsk-og-russisktalende-medarbejderes-kendskab-til-smittebeskyttelse-hygiejne-medicinhaandtering-og-operative-indgreb-i-danske-svinebesaetninger(8dd418fe-f264-4b56-b876-50cbe8f08a56).html
https://infolink2020.dk/DVT/dokumenter/doc/18864.pdf


16  |  DVT 03 2020

Griseproduktion

smittebeskyttelse, hygiejne, 
medicinhåndtering og 
operative indgreb i danske 
svinebesætninger
Et stort antal udenlandske medarbejdere arbejder med grise i Danmark. En inter-
viewundersøgelse viser, at der er behov for øget fokus på god oplæring af disse 
medarbejdere, samt at sprogbarrierer ikke skal undervurderes. 

Gennem de sidste årtier er et stigende 
antal østeuropæere kommet til Dan-
mark for at arbejde i landbruget. Uden-
landsk arbejdskraft spiller i dag en be-
tydelig rolle i driften af blandt andet 
svinebesætninger. Samtidig er dansk 
svineproduktion stærkt afhængig af at 
have et højt niveau af dyresundhed og 
-velfærd, fødevaresikkerhed og produk-
tivitet for at være internationalt kon-
kurrencedygtig. 

Dette kræver blandt andet løbende 
fokus på god smittebeskyttelse, der kan 
forebygge introduktion af smitsomme 
sygdomme, eksempelvis afrikansk svi-
nepest, som har bredt sig i den østlige 
del af Europa og nu er tættere på de 
danske grænser end nogensinde før [1]. 
Afrikansk svinepest kan komme ind i 
danske besætninger på forskellig vis, 
herunder via inficerede kødprodukter 
medbragt fra udenlandske medarbejde-
res hjemlande, ikke mindst hvis de 
udenlandske medarbejdere har mang-
lende viden om eller bagatelliserer mu-
lige smitterisici.

Det er også vigtigt at reducere spred-
ning af husdyr-MRSA, herunder at re-
ducere muligheden for at flytte hus-
dyr-MRSA ud af besætningen. Derfor 
har Fødevarestyrelsen lavet et obligato-
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risk online-kursus i hygiejne på dansk og engelsk for 
alle, der arbejder i en svinebesætning [2]. Spørgsmålet 
er, om udenlandske medarbejdere forstår indholdet af 
kurset.

Det er ligeledes vigtigt, at dyrene passes godt og vel-
færdsmæssigt forsvarligt. Derved kan man fastholde 
høje produktionsresultater og forbedre forbrugertilli-
den. Dansk lovgivning stiller krav om, at husdyr skal 
passes af personer, som har de relevante kvalifikatio-
ner og viden, og at disse personer skal have modtaget 
instruktion og vejledning om forsvarlig pasning af 
grise [3].  Det er producentens ansvar at oplære sine 
medarbejdere i hygiejne- og karantæneregler i forbin-
delse med ansættelsen, samt efterfølgende at kontrol-
lere om reglerne overholdes [4]. SEGES Svineproduk-
tion har i den forbindelse lavet en række online-kur-
ser for udenlandske medarbejdere, blandt andet på 
ukrainsk. Ligeledes udbyder en række dyrlægegrup-
per kurser om medicinhåndtering [5] og lokalbedø-
velse før kastration [6]. Spørgsmålet er, om udenland-
ske medarbejdere kommer på disse kurser, og hvad 
deres udbytte af kurserne er. 

Nærværende undersøgelse belyser, hvilke forud-
sætninger et udpluk af udenlandske medarbejdere er 
kommet til Danmark med, samt hvordan de er blevet 
oplært i at arbejde i danske svinebesætninger. 
 
Materialer og metoder
Undersøgelsen blev udført som et veterinært kandi-
datspeciale på Københavns Universitet i perioden 
september 2018 til august 2019 [7]. En konsulent i 
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Dyrlægegruppen Danvet fremskaffede 100 telefon-
numre til en række udenlandske medarbejdere i 
svinebesætninger, der benytter DANVETs dyrlæger. 

Invitationer til at deltage i undersøgelsen blev sendt 
per e-mail både til producenterne og deres ukrainsk- 
og russisktalende medarbejdere. Lidt mere end halv-
delen af de inviterede personer responderede. Resten 
var det ikke muligt at få kontakt til på trods af flere te-
lefonopkald på forskellige tidspunkter af dagen. Der-
udover blev yderligere 20 ukrainsk- eller russisktalen-
de medarbejdere rekrutteret gennem eget netværk og 
Facebook. Derved kom det samlede antal interview-
deltagere op på 74 personer fra 39 besætninger.

  Telefoninterviews blev udført ved hjælp af et semi- 
struktureret spørgeskema, og intervieweren sørgede 
for at have en samtale med de interviewede, snarere 
end blot at stille spørgsmål og liste svarmulighederne 
op. Dette blev gjort for at forsøge at undgå, at medar-
bejderne svarede ud fra en opfattelse af, hvilket svar 
der ville være mest ønskeligt eller »korrekt«. 

  Interviewet foregik på ukrainsk eller russisk, der i 
de fleste tilfælde var respondenternes modersmål. 
Alle interviewpersoner blev garanteret anonym del-
tagelse. Spørgeskemaet indeholder derfor ingen spor-
bare person- eller besætningsoplysninger. Spørgeske-
maet var blevet sammensat ud fra lovgivningsmæssi-
ge krav og relevant veterinær viden og sat op i en Go-
ogle Docs online-formular, der blev udfyldt af 
intervieweren under telefoninterviewet. Det bestod 
af 159 spørgsmål, som var opdelt i følgende fire grup-
peringer: 
1.  Medarbejdernes person lige baggrund 
2.  Ekstern og intern smittebeskyttelse
3. Medicinhåndtering 
4.  Operative indgreb såsom kastration, halekupering 

og tandslibning. 
 

Medarbejderne blev kun bedt om at besvare spørgs-
mål og emner vedrørende det arbejde, som de selv 
udførte i besætningen. Alle interviewsvar blev gen-
nemgået og gemt i et fælles dokument. Herefter blev 
alle svar konverteret til en Microsoft Excel fil, der 
blev anvendt til frekvensopgørelser. Under intervie-
wene blev der endvidere på uformel vis opsamlet sup-
plerende informationer, fx når medarbejdere fortalte 
om forhold, der ikke var blevet spurgt ind til. Disse 
informationer blev noteret i kommentarfelter og an-
vendt i diskussionen af resultaterne. 

Resultater 

Medarbejdernes personlige baggrund
Langt de fleste (97 %) af de 74 respondenter var fra 
Ukraine og de øvrige fra Letland. Der var lidt flere 
mænd (59 %) end kvinder (41 %). Gennemsnitsalde-
ren var 29 år (min. 21 og maks. 44 år). Størstedelen af 
respondenterne oplyste, at de talte engelsk på ar-
bejdspladsen i kombination med andre sprog som 
ukrainsk, russisk, polsk, lettisk og tysk. 

Figur 1. Hvilke dyr har du arbejdet med, før du kom til Danmark?  

Figur 2. Beskriv på en skala fra 0 til 10 niveauet af din samlede erfaring 
med svineproduktion, før du kom til Danmark? (0 = ingen erfaring).>
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flere faglige kurser for at genopfriske deres viden eller 
at lære nyt. Flertallet af respondenterne havde aldrig 
hørt om SEGES og vidste ikke, at SEGES’ online-kur-
ser findes på ukrainsk. Kun få personer (4 %) havde 
benyttet sig af disse kurser.

I løbet af interviewene kom det frem, at de fleste 
nyankomne var overbevist om, at de ikke må sige de-
res mening på arbejdspladsen, selv hvis de ser ting, 
som de vurderer som uacceptable. Mange medarbej-
dere udtrykte, at de gerne ville deltage i sprogkurser, 
men at de ikke havde mulighed for det. Enkelte pro-
ducenter havde organiseret danskkurser, og medar-
bejderne var meget glade for det. Det blev også nævnt 
af flere, at oplæring af en ukrainsk konsulent havde 
haft en positiv effekt. 
 
Ekstern og intern smittebeskyttelse 
Over halvdelen af medarbejderne svarede, at de ikke 
havde fået eller kun havde fået en overfladisk intro-
duktion til smittebeskyttelse i deres hjemland, mens 
68 % var blevet introduceret til emnet i forbindelse 
med deres ansættelse i Danmark. En tredjedel havde 
fået skriftlig instruktion, primært på engelsk. De fle-
ste udtrykte dog, at de ikke havde forstået, hvad in-
struktionen handlede om. Næsten halvdelen svarede, 
at de ikke var blevet informeret om den eksisterende 
smittebeskyttelsesplan i den besætning, de skulle ar-
bejde i, i forbindelse med ansættelsen. 

Omkring 34 % af respondenterne var ikke op-
mærksom på danske smittebeskyttelsesregler, fx at 
man ved ankomst fra udlandet skal tage bad og skifte 
tøj, inden man går ind i besætningen. Nogle af re-
spondenterne var ikke klar over, at der var karantæne 
efter rejser til hjemlandet, og en �erdedel udtrykte, at 
de kunne blive forhindret i at overholde de gældende 
karantæneregler (24-48 timer efter ankomst til Dan-
mark), hvis producenten bad om akut hjælp. I alt hav-
de 63 % af medarbejdere kontakt med levende dyr, 
når de var på besøg i deres hjemland, og det drejede 
sig primært om kontakt med grise (46 %). Nogle ste-
der blev medarbejdere sat til at rydde op i besæt-
ningsområdet, vaske vinduer eller feje i stalden i ka-
rantæneperioden.

I alt sagde 46 % af deltagerne, at arbejdsgiveren ikke 
havde talt med dem om regler for mad medbragt fra 
udlandet. Derudover oplyste 14 % af respondenterne, 
at de køber bacon, pølser, stuvning eller andre kød-
produkter fra andre EU-lande som Tyskland, Polen, 
Litauen og Letland. Enkelte steder spises disse kød-
produkter til frokost på arbejdet. 

Mere end halvdelen af respondenterne svarede, at 
de ikke vidste, hvad SPF-sundhedsstatus betyder. De 
kendte heller ikke SPF-status for den besætning, som 
de arbejder i. I alt 80 % af respondenterne fortalte, at 
de ved behov altid har mulighed for at stille spørgs-
mål til producenten og 62 % til dyrlægen. 

En �erdedel af medarbejdere sagde, at de ikke des-
inficerer værktøj eller udstyr, såsom mobiltelefon, 

For et mindretal foregik kommunikati-
onen på dansk i kombination med an-
dre sprog. Knap 3 % anførte, at de kun 
talte ukrainsk på arbejdspladsen. 

Godt en tredjedel (36 %) af de inter-
viewede havde ikke arbejdet med dyr 
inden ankomst til Danmark (Fig. 1). De 
fleste af medarbejderne vurderede, at 
de havde ringe eller ingen erfaring med 
svineproduktion før ankomst til Dan-
mark (Fig. 2). Lidt mere end halvdelen 
svarede, at de var blevet oplært af tidli-
gere eller nuværende udenlandske kol-
leger (Fig. 3), og flertallet (77 %) vurde-
rede umiddelbart kvaliteten af oplærin-
gen fra medium til rimelig høj. De fleste 
af medarbejderne (88 %) fortalte, at de 
havde en landbrugsuddannelse eller 
stadig var under uddannelse og havde 
orlov fra studiet. 

En høj andel (89 %) af respondenterne 
havde været på et eller flere kurser (hy-
giejnekursus: 82 %, medicinhåndte-
ringskursus: 78 %, lokalbedøvelse for 
kastration: 68 %), mens 11 % ikke havde 
været på nogen af de tre kurser (Fig. 4). 
De fleste af respondenterne havde taget 
hygiejnekurset på engelsk, og kun 13 % 
af dem oplyste, at de havde forstået kur-
set fuldt ud. Flertallet af de adspurgte 
mente, at det ville have været nemmere 
for dem, hvis kurset var foregået på de-
res modersmål, og/eller hvis de havde 
gennemgået kurset med en fagperson.

Under samtalen udtrykte flere re-
spondenter, at de var blevet bekymrede 
under gennemgangen af det elektroni-
ske hygiejnekursus med fokus på hus-
dyr-MRSA, fordi flere ting – herunder 
personlige risici – var uklare for dem, 
og de ikke kunne få uddybende forkla-
ringer. Mange havde brugt hjælp til 
oversættelse gennem »Google transla-
te« eller havde været samlet i grupper, 
hvor en person, som var god til engelsk 
og havde forstået indholdet godt, havde 
fortalt dem de rigtige svar. Den generel-
le opfattelse eller fornemmelse var, at 
mange ikke havde fået ret meget ud af 
kurset, selvom de havde fået beviset på 
at have gennemgået det. 

De fleste af respondenterne (87 %) 
udtrykte, at de gerne ville lære mere el-
ler stadig manglede viden, mens kun 3 
% svarede, at de ikke behøvede mere vi-
den for at udføre deres arbejde. Mange 
ville gerne deltage regelmæssigt i er-
fagrupper og udtrykte ønske om at tage 

Lovgivning
 
Dyr skal passes af et til-
strækkeligt antal af perso-
ner, som har relevante, fag-
lige færdigheder, viden og 
kvalifikationer, så dyrene 
kan passes forsvarligt 
(BEK. Nr. 707 af 18. juli 
2000).

Svineproducenter, der 
beskæftiger eller ansætter 
personer til pasning af svin, 
skal sikre sig, at disse per-
soner har modtaget 
instruktion og vejledning 
om lovgivningen om 
beskyttelse af svin (BEK 
nr.17 af 07/01/2016).

Medicin skal anvendes 
med omhu. Dyreejere og 
deres medhjælpere, som 
skal anvende veterinær-
medicin til produktionsdyr, 
skal have gennemført et 
godkendt kursus i håndte-
ring af veterinære læge-
midler (BEK. Nr.1646 af 
18/12/2018).

Fra 1. januar 2018 må 
landmænd lokalbedøve 
pattegrise forud kastration, 
efter de har gennemgået 
et kursus (Bekendtgørelse 
1324 af 29. november 2017 
§7, stk 2).

SEGES siger: Fra 1. 
januar 2019 skal alle patte-
grise lokalbedøves før 
kastration.

Griseproduktion



hvis den skal med ind i stalden. I alt 14 % angav, at de 
ikke vidste, at arbejdstøj skal vaskes ved 60 °C. I alt 68 
% af respondenterne oplyste, at de ikke bader på ar-
bejdspladsen. Dette skyldes enten mangel på funktio-
nelle badefaciliteter, at der kun er koldt vand i haner-
ne, eller fordi de er tidspressede. Omkring 46 % af re-
spondenterne sagde, at de bor tæt på og derfor bader 
hjemme. Omkring 30 % tørrer hænder med stof, og 
22 % desinficerer ikke deres hænder eller kun gør det 
sommetider, når de forlader forrummet. Flere steder 
var der ikke blevet oplyst om betydningen af håndhy-
giejne, og der var ingen plancher herom ved håndva-
sken. Flere oplyste, at de ikke spritter hænder, når de 
går ud fra besætningen, selv om dette anbefales af 
Fødevarestyrelsen. 

Medicinhåndtering 
Næsten alle respondenter oplyste, at de selv gav me-
dicin til dyr, og omkring 60 % fik lov til at gøre det al-
lerede fra begyndelsen af ansættelsen (Fig. 5). De fle-
ste blev oplært til at give medicin på deres arbejds-
plads af deres kolleger eller chefer, mens en �erdedel 
lærte det i forbindelse med et medicinhåndterings-
kursus. I alt 87 % svarede, at de er bekendt med dyr-
lægens anvisninger. Der var 24 %, der ikke skifter 
kanyle eller kun skifter sjældent, 45 % der ikke vidste, 
hvad de skal gøre, hvis en kanyle knækker under in-
jektion, og 3 % der ville lave et snit for at �erne resten 
af nålen. 

En �erdedel (24 %) af respondenterne oplyste, at de 
injicerer medicin fra køleskabet med det samme (på 
trods af, at det kan medføre udvikling af en byld og 
forlænge tiden, til medicinen er henfaldet). To tredje-
dele (67 %) oplyste, at de ikke ved, hvad der kan føre 
til udvikling af antibiotikaresistens, og 33 % mente, at 
det sker på grund af forkert brug antibiotika eller 
overdoseringer. Omkring 89 % sagde, at de har hand-
sker på, når de arbejder med medicin. De fleste svare-
de, at de registrerer behandlede dyr i en papirjournal, 
en �erdedel gør det også elektronisk, mens et fåtal 
slet ikke registrerer medicinbehandlinger.

Operative indgreb 
De fleste respondenter svarede, at de udfører operati-
ve indgreb såsom kastrationer og halekuperinger, 
mens en �erdedel også sliber tænder og enkelte laver 
operationer for brok. En tredjedel sagde, at de ikke 
gør det rutinemæssigt. Lidt mere end halvdelen af 
dem, som kastrerer, oplyste, at de havde lært det af 
deres kollegaer på deres arbejdsplads. Omkring 46 % 
fortalte, at de havde lært at kastrere på et kursus. I alt 
32 % af respondenterne vurderede deres oplæring 
som fyldestgørende. Lidt mindre end en tredjedel vil-
le gerne lære mere om kastration. De fleste (86 %) af 
de adspurgte svarede, at de kastrerer grise, som er 
indtil 7 dage gamle, mens resten også kastrerer grise, 
som er ældre. Nogle sagde, at de kastrerer grise med 
diarré sammen med raske dyr. I alt svarede 90 % af de 
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adspurgte, at testiklerne ikke må rives 
ud, og lidt mere end halvdelen desinfi-
cerer skalpellen mellem hver gris. Om-
kring 46 % svarede, at de skifter skalpel-
blad mellem hvert kuld, mens resten 
gør det mere sjældent eller slet ikke. 
Lidt mindre end halvdelen anførte, at 
de undersøger, om kastrationen blev 
udført korrekt. 

Omkring 63 % af respondenterne 
svarede, at de var blevet oplært i at lave 
halekupering på en gris af en kollega, og 
at oplæringen foregik på ukrainsk eller 
russisk. Mange vurderede deres kom-
petence som høj, mens 33 % stadig øn-
skede at lære mere. Lidt mindre end 
halvdelen af respondenterne kunne 
ikke forklare, hvorfor de halekuperer 
grise; 17 % af respondenterne svarede, 
at de gør det for at forebygge halebid, 
mens 35 % svarede, at de gør det, fordi 
de har fået besked på at gøre det. Mere 
end halvdelen af medarbejderne (52 %) 
sagde, at de kuperer mere end halvdelen 
af halen hos pattegrisene, mens 68 % 
kuperer haler på pattegrise, der er ældre 
end 4 dage.

Lidt mere end halvdelen af respon-
denter svarede, at de var blevet oplært i 
at slibe tænder på en gris af deres kolle-
ger, mens resten var blevet oplært på 
engelsk af producenten, driftslederen 
eller dyrlægen. Omkring 44 % af re-
spondenterne vurderede kvaliteten af 
oplæringen som fyldestgørende, mens 
38 % gerne ville lære mere. I alt 69 % 
sagde, at de sliber tænder, fordi der er 
behov for det. Flertallet (81 %) sagde, at 
tænderne ikke må klippes, og 63 % an-
førte, at de sliber tænder på pattegrise, 
som er højst 2 døgn gamle, mens resten 
også gør det på ældre grise. Under in-
terviewet kom det desuden frem, at 
medarbejdere nogle steder skyder grise 
uden at afbløde dem. 

Diskussion
Nærværende undersøgelse er baseret 
på telefoninterviews af 74 ukrainsk- el-
ler russisktalende kvinder og mænd, 
som alle arbejdede i danske svinebesæt-
ninger forskellige steder i Danmark på 
tidspunktet for interviewet. Da det ikke 
var muligt at udvælge respondenterne 
tilfældigt og repræsentativt, skal resul-
taterne fortolkes med visse forbehold. 
Men selvom studiet formentlig ikke er 
fuldt ud repræsentativt, er der dog 

grund til at uddrage, at det peger på nogle væsentlige 
huller i oplæring og praksis i besætningerne, der med 
fordel kan gøres en indsats for at forbedre.

Telefonsamtale blev valgt som interviewmetode, 
fordi det gav mulighed for at føre samtale med de in-
terviewede og uddybe spørgsmål og svarmuligheder 
for at modvirke misforståelser eller forvirring. Inter-
viewet foregik på medarbejdernes eget sprog, og del-
tagerne kunne tale frit angående indholdet i spørge-
skemaet. Derved dukkede der også flere informatio-
ner op, som der ikke blev stillet specifikke spørgsmål 
til. Spørgsmålene blev undervejs i interviewet tilpas-
set målgruppen og besætningsforhold for at skabe 
optimal forståelse. Denne tilgang var god til at tilve-
jebringe ny information. Men tilgangen vanskelig-
gjorde bearbejdelsen af de besvarelser, hvor medar-
bejderne selv måtte nævne forskellige informationer. 

Undersøgelsen viser, at en del af de ukrainsk- og rus-
sisktalende medarbejdere var utilstrækkeligt fagligt 
klædt på til at kunne arbejde tilfredsstillende med le-
vende dyr på tidspunktet for ansættelsen. Dette skyl-
des en kombination af varierende uddannelsesmæssi-
ge forudsætninger og manglende relevante sprog-
kundskaber. Selvom hovedparten af medarbejderne 
kom til Danmark med landbrugsmæssige kvalifikatio-
ner eller en uddannelse relateret til landbrug, svarede 
medarbejderens kvalifikationer sjældent til de danske 
krav. De ansatte begyndte derfor deres arbejde på et 
basalt niveau, hvilket stiller store krav til oplæring.

Hovedparten af medarbejderne oplyste i løbet af 
interviewene, at oplæring i regler for smittebeskyttel-
se, medicinhåndtering og operative indgreb ikke hav-
de været tilstrækkelig, selvom mange af dem i første 
omgang scorede kvaliteten af deres oplæring som 
værende høj. De mangler teoretisk viden og grund-
læggende forståelse. Fx havde hovedparten af de 
medarbejdere, som havde gennemført det obligatori-
ske hygiejnekursus, ikke forstået kursusindholdet 
godt nok, blandt andet på grund af sprogbarrierer. 

Andre havde ikke deltaget i de obligatoriske kurser, 
der findes, og for nogen var der gået lang tid efter ar-
bejdsopstart i Danmark, inden de kom på kurset. Det 
betyder, at de ikke har haft den relevante faglige vi-
den i hele deres ansættelsesperiode, hvilket kan have 
gået ud over dyrene. Den praktiserende dyrlæge kan 
gennem sine jævnlige besøg i svinebesætningerne 
med fordel bidrage til, at alle medarbejdere deltager i 
de obligatoriske kurser så hurtigt som muligt efter 
deres ansættelse. 

Medarbejdernes håndtering af medicin og operati-
ve indgreb opfyldte ikke altid de gældende regler, og 
de fleste af de adspurgte havde en uklar opfattelse af 
danske dyrevelfærdstandarder. Oplæring var ofte 
mangelfuld, og samtidig manglende der teoretisk og 
praktisk viden om regler og lovgivning. Der var også 
begrænset viden om den danske arbejdskultur, som 
gjorde det svært at kommunikere mellem medarbej-
dere og arbejdsgivere. Endelig var der fra medarbej-

Muligheder for for-
bedret oplæring 

		Målrettet oplæring af 
medarbejdere efter 
erfaringsniveau - både 
som introduktion ved 
ansættelse og senere i 
form af opdateringskur-
ser.

		Opfordring til de 
ansatte om brug af 
SEGES’ online-kurser i 
karantæneperioden.

		Tid til kvalificeret oplæ-
ring på arbejdspladsen, 
hvilket vil sige i pas-
sende tempo, på et 
sprog, der forstås, og 
under hensyntagen til 
den enkelte medarbej-
ders forudsætninger.

		Video, brochurer, plan-
cher og huskesedler på 
originalsprog til brug i 
besætningen.

		Quiz på originalsprog 
for medarbejdere, som 
kan motivere til at lære 
nyt i forbindelse med 
efteruddannelse.

		Instruktion af besæt-
ningsejere og driftsle-
der med hensyn til, 
hvordan man oplærer 
udenlandske medar-
bejdere bedre.

		Obligatoriske kurser 
forbedres: Udformes 
på originalsprog og 
afholdes som et fysisk 
kursus med mulighed 
for at besvare alle 
opståede spørgsmål 
fra medarbejdere med 
det samme.

		Ukrainske og russiske 
dyrlæger i Danmark 
kan benyttes til under-
visning af ukrainsk- og 
russisktalende medar-
bejdere både i besæt-
ningen og i forbindelse 
med eksterne kurser.

		Studier, som evaluerer 
effekten af bedre oplæ-
ring.

Griseproduktion
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derne høj efterspørgsel på opfølgende kurser, da det 
opleves som vanskeligt at lære det hele på kort tid 
samtidig med, at man skal vænne sig til at bo i et nyt 
land og arbejde på en ny arbejdsplads. De udenland-
ske medarbejdere vil altså gerne gøre det bedre, men 
de mangler viden, tilskyndelse og mulighed for at 
lære. Kun få af de interviewede medarbejdere kendte 
til SEGES’ online-kurser og endnu færre havde gen-
nemgået dem.
 
Konklusion 
Overordnet set viser resultaterne, at en del af respon-
denter ved for lidt om bl.a. smittebeskyttelse og risiko-
en for indslæbning af afrikansk svinepest. Men under-
søgelsen viser også, at de udenlandske ansatte gerne vil 
lære mere. Dermed er der mulighed for at øge dyre-

Taksigelse

Dyrlægegruppen Dan-
vet og deres tidligere 
konsulent Olesya Shev-
chuk takkes for hjælp til 
at formidle kontakt til 
ukrainsk- og russiskta-
lende medarbejdere og 
besætningsejere i dan-
ske svinebesætninger. 
Ligeledes takkes alle de 
udenlandske medarbej-
dere, som har deltaget i 
undersøgelsen. Sidst 
takkes chefkonsulent 
Hans-Henrik Jørgensen 
fra Travel-to-Farm for 
input til undersøgelsen.

sundhed, dyrevelfærd og produktivitet i 
danske svinebesætninger, samtidig med 
at ressourcerne anvendes mere optimalt 
ved at sørge for mere og bedre oplæring 
af de udenlandske medarbejdere. Dette 
kan opnås gennem øget fokus fra produ-
centen og dyrlægens side på målrettet 
instruktion. Dette skal foregå på et tid-
ligt tidspunkt efter ansættelse samt lø-
bende gennem tilbud om opfølgende ef-
teruddannelse og praktisk træning. 
Samtidig skal man have opmærksomhed 
på eventuelle sprogbarrierer. Desuden 
kan medarbejderne med fordel oplyses 
om mulighederne for at tage relevante 
online-kurser. ♦
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DDD-kommentar: 
Skuffende resultater, men desværre ikke overraskende
TEKST HANNE KNUDE PALSHOF1, KEN STEEN PEDERSEN2 OG HELLE SLOT3

1Formand for DDD, 2formand for Faggruppe Svin og 3formand for Faggruppe Kvæg 

Det er landmanden og hans medarbejdere, der har 
ansvaret for at føre tilsyn med og håndtere dyrene 
til daglig – og derfor er det helt essentielt, at med-
arbejderne har kompetencerne til at træ�e de rette 
beslutninger af hensyn til dyrenes sundhed og vel-
færd. Tetyana Sydrovas undersøgelse viser des-
værre, at det langt fra forholder sig sådan i virkelig-
hedens verden i svinebesætningerne. 

Eftersom der ikke er uddannelseskrav for medar-
bejdere i svinebesætninger, er deres kompetence-
udvikling den besætningsansvarliges direkte an-
svar og desuden et meget vigtigt element i den 
praktiserende dyrlæges rådgivning. Besætnings-
dyrlægerne oplever i den løbende rådgivning, at 

der er en kæmpe udfordring i det store 
turn-over af ofte udenlandske medar-
bejdere med ringe forudgående kend-
skab til dyr og produktionsforhold – 
ikke bare i svinebesætningerne, men 
også i kvægbesætninger. Det betyder, 
at oplæring af nye medarbejdere er en 
konstant og meget vigtig opgave for 
besætningsdyrlægerne ved de for-
holdsvis sjældne obligatoriske rådgiv-
ningsbesøg. 

Dyrlægerne oplever også sprogbar-
rieren som en udfordring i rådgivnings-
situationen. Det er derfor desværre >


