Skjema for innrapportering av uhell
Formålet med innrapporteringstjenesten, der blant annet dette skjemaet inngår, er å få en viss oversikt over
de uhell som har skjedd i fjørfeproduksjonen i Norge. Med uhell menes alle typer hendelser som har gått eller
kunne ha gått (nesten-uhell) utover dyras helse og velferd. Viktig er det at det også meldes fra om svakheter
ved teknisk utstyr (f.eks. vannings-, fôrings-, ventilasjons- og varslingssystemer). Rapportene skal bidra til å
bygge opp kunnskap som kan nyttes i forebyggingsøyemed – hvordan kan så vel tekniske som menneskelig
svikter unngås i fremtiden? Målsetningen er å redusere antall uhell.
Om skjemaet
Innrapportering av hendelser til Helsetjenesten for fjørfe (HT-Fjørfe) kan skje per telefon, brev eller e-post. Alle
mottatte skjema vil kunne følges opp med telefonsamtale, forutsatt at kontaktinformasjon er oppgitt. Det er derfor ikke
nødvendig med detaljert informasjon i første omgang. Ut i fra samtalen vil en kunne danne seg et mer komplett bilde
av hendelsen og om det er grunnlag for en eventuell oppfølging med inspeksjon av utstyr og / eller rutiner –
selvfølgelig etter den enkelte dyreeiers samtykke.
Anonymitet, eventuelt samtykke
Alle innmeldingene til HT-Fjørfe er konfidensielle, uavhengig om opplysningene kommer fra dyreeier selv, rådgivere
(fagkonsulenter, helseovervåkingsveterinærer) eller andre. Anonymitet er i utgangspunktet viktig for at terskelen for å
melde inn hendelser skal være så lav så mulig.
Likevel, både den enkelte dyreeier og næringen for øvrig er avhengig av å få detaljkunnskap om ulike typer hendelser
for å lære av dem og / eller vite om svakheter ved teknisk utstyr som bør forbedres. Oppfølgende undersøkelser av
tidligere uhell har vist seg å være svært nyttige. Slike undersøkelser vil kunne skje i regi av HT-Fjørfe, der
fagekspertise om nødvendig kan innhentes for å gå gjennom teknisk utstyr. Bak på dette skjemaet kan dyreeier gi
samtykke i at personalia, deriblant kontaktopplysninger, blir formidlet til HT-Fjørfe.
Type produksjon og driftsform
Type produksjon

……………………………………………………………………………………………….

(Slaktekylling, Rugeegg-Slaktekylling, Oppal-Slaktekylling, Konsumegg, Rugeegg-Egg, Oppal-Egg, Slakte-kalkun,
Rugeegg-Kalkun, Oppal-Kalkun, Annen)

Type driftsform

…………………………………………………………………………………………….…

(Gulv, Fleretasje, Innredede bur (7-9h), Innredede bur (>9 h), Oppalsbur, Annen)

Om hendelsen (Skriv tydelig!)
Dato og klokkeslett ……………………………………

Sted (Fylke) ……………………………………

Hendelsesforløpet
Beskrivelse av hva som har skjedd eller nesten har skjedd, Antatt hovedårsak/er, Andre medvirkende årsaker,
Konsekvenser av hendelsen, Om innredning / teknisk utstyr relevant for hendelsen (Type, merke, antall,
nødløsninger, vedlikehold, varslingssystemer, etc.), Annet. Bruk gjerne illustrasjoner.

Forsett på skjemaets bakside

Fortsettelse fra første side

Om innmelding av hendelser
(Alle opplysninger under vil bli behandlet konfidensielt av HT-Fjørfe)

Er dyreeier innforstått med at dette skjemaet blir sendt til HT-Fjørfe?

Ja / Nei

Har dyreeier gitt samtykke til at personalia kan oppgis og at hendelsen eventuelt kan bli fulgt opp av HT-Fjørfe?
Ja / Nei / Er ikke spurt
Navn på kontaktperson …………………………….

Mobiltelefonnummer ……………………………

(Kontaktperson må alltid oppgis. Kontaktperson kan være dyreeier selv)

Navn på dyreeier

…………………………….

Mobiltelefonnummer ……………………………

(Hvis kontaktperson er en annen enn dyreeier, skal samtykke fra dyreeier innhentes i form av underskrift under)

Evt. underskrift av dyreeier ………………………………………………………………………………….
Skjemaet kan sendes til Helsetjenesten for fjørfe
Per e-post:
Per brev:

ht.fjorfe@animalia.no
Helsetjenesten for fjørfe, ANIMALIA, Postboks 396 – Økern, 0513 OSLO

Telefonnummer til Animalia er: 23 05 98 00. Spør om å bli satt over til Helsetjenesten for fjørfe

