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Disposition 

• Typiske sundhedsmæssige udfordringer i slagtesvinestalden? 

 

• Proaktiv i sundhedsstyringen 

 

• Hvordan griber vi det an, når der er et problem? 

 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Almindelige sygdomme 

• Potentiel minimums behandlingstrategi 

 

– Enkeltdyr 

• Ledbetændelse (Penicillin, Lincocin) 

• Lawsonia-diarré (Tiamulin, Tetracyklin) 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Institut for Produktionsdyr og Heste 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Slagtesvin – dødsårsager 

 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
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”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Almindelige sygdomme 

• Klinik 

– Hoste 

– Diarré 

– Utrivelighed eller lav huldscore 

– Uens tilvækst! 

– Halthed  

– CNS-forstyrrelse 

– Halebid 

– Øresår 

– Navlebrok 

– Død uden kliniske tegn 



Proaktiv sundhedsstyring 

Værktøjer og metode 



Farmpyramide 

Foder/fodring – Vand – Miljø 

Management - Protokoller 

Finjustering 

Udvikling 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
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Overvågning af sygdomsforekomst 

• PRRS-stabilitet 

– PCR/serologi 

• Mykoplasma 

– USK 

• Etc. 



Mavesår - USK 

• Post mortem-undersøgelse 

• 20 maver hver 6. måned 

• Indeks 0-10 
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Diarré/tarminfektion - overvågning 



Overvåge forbrug af antibiotika 
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Overvågning af orm – nye sort igen? 



Overvågning af de grundlæggende ting 

• Grundprincipperne for god 

sundhedsstatus 

 

– Foder 

– Vand 

– Miljø/opstaldning 

– Management 

 



Overvågning af foderkvalitet 

• Råvarekvalitet 

– Mykotoksiner 

– Proteinniveau 



Mykotoksiner - Overvågning 

Råvarer 

Færdigfoder 

Lever/nyre 



Mikrobiologisk forurening af foder 

• Beskidte foderautomater  

• Vådfoder 

– pH: 4,5 - 5 

– Mælkesyrebakterier: 108 – 109 CFU 

– Gær: 106 – 107 CFU 

– Enterobakterier: <10000 CFU 

– Mug: <1000 CFU 

– Clostridium perfringens: <100 CFU 



Overvågning af vand 

 



• Kvalitet 

– Max. 2000 CFU-bakterier i alt 

– Ingen coliforme, E.coli, Enterococci 

eller Cl. Perfringens 

 

Overvågning af vand 



Vand - ydelse 

 Gruppe Behov for vand, 

l/dag 

Pattegrise (inkl. mælk) 1 – 2 

Klimagrise 1 – 5 

Ungdyr, 15-45 kg 4 – 8 

Slagtesvin, 45-100 kg 6 – 10 

Drægtige søer !!!!! 12 – 20 

Diegivende søer!!!!! 25 – 35 

Orner 8 – 10 



Evaluering af miljø 

 

• CO2 

• NH3 

• H2S 

• Fugt 

• Temperatur 

• Støv 

• Bakterier 

• Virus 

 



Co2 

• 400ppm: Udendørs 

• <1000: Virkelig god 

• 1000-1500: God 

• 1500-2000: Ringe (forøget risiko for 

lungeinfektioner) 

• 2000-2500: Virkelig ringe (høj risiko 

for lunge- og andre infektioner) 

• 2500>: Uacceptabel 

• 3500>: Ektrem. Lav iltning af blodet 

(dårlig tilvækst, ørenekroser) 



Undersøgelse ved problem 

Værktøjer og metode 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Diagnostiske undersøgelser 
 

– Få historien fra ansatte/ejer 

 

– Klinisk undersøgelse 

 

– Undersøge parakliniske forhold 
•  foder, opstaldning, miljø, pasning 

 

– Patologi/laboratorietests 
• Slagtehusundersøgelse, patologisk materiale, blodprøver, 

gødning, spyt, næsesvabere 

• Histologi, agenspåvisning, serologi, kemiske analyser, 
hæmatologisk profil 

• Besætningsprofiler 

 

– Dataanalyser 

 

– ”Trial and error” 
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”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
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dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Polte  

20-25% af alle 
løbninger 

Fravænning ved 3-5 uger alder 

Smågrisestald 

Slagtesvinestald 

Slagtning 

Arbejde bagud til 
det primære 

problem findes 



Obduktion bruges i mange situationer  

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
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Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
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dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dataanalyse 

• Dataanalyse (systematisk dataindsamling) 

 

• Medicin (f.eks. Vetstat) 

 

• Klinisk 

 

• Dødelighed 

 

• Slagteribemærkninger 

  f.eks. sygdomsbemærkninger, kødprocent 

 

• Produktionsdata 

  f.eks. reproduktion 



Opsummering 

• Typiske sundhedsmæssige udfordringer i slagtesvinestalden 

– Tarm- og luftvejslidelser er de vigtigste 

– Infektion i led er vigtig for dødelighed! 

 

• Proaktiv i sundhedsstyringen 

– Løbende overvågning giver hurtig indgriben og mindre udsving 

 

• Hvordan griber vi det an, når der er et problem? 

– Brug dyrlæge og konsulent,  

– Brug mere energi (tålmodighed) på at beskrive/undersøge problem 

 

 


