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I henhold til §8 i dyrehelseforskriften, plikter alle husdyrprodusenter å ha smittevernplaner for sine
husdyrhold. Disse skal oppdateres årlig og alle som jobber i eller besøker dyreholdet skal være kjent med
gjeldende smittevernplaner. Du velger selv hvordan du gjør dette. Helsetjenesten for fjørfe har tilbud om
smittevernplan i fagsystemet HelseFjørfe.
Via fagsystemet HelseFjørfe kan du opprette og oppdatere din egen smittevernplan, inkludert planskisse over
person- og dyretrafikk. Bruk gjerne din helseovervåkingsveterinær – så får du med gode råd på veien!

Hvor finner jeg smittevernplanen?
Når du logger deg på HelseFjørfe, så finner du smittevernplan-malen under fanen «Min smittevernplan».

Her har du flere valg:
1. Gjeldende plan. Har du en smittevernplan fra før, så finner du siste versjon direkte her.
2. Ny plan / Plan under utfylling. Hvis du ikke har smittevernplan fra før, eller ønsker å fylle ut en ny fra
begynnelsen av, så kommer du rett til malen her. Har du et utkast liggende (kladd), så kommer du også
direkte inn i den.
3. Planarkiv. Her ligger alle smittevernplanene dine samlet. Herfra kan du også kopiere ønsket
smittevernplan – endre og oppdatere ny versjon med ny dato.
4. Veiledning. Den sitter du med her!
Under ser du hvordan skjermbildet ser ut når du har valgt «Gjeldende plan». Den kan du skrive ut på papir –
eller som PDF-dokument. Fra denne siden kan du via de grå knappene oppe til høyre gå tilbake til planarkivet
ditt eller HelseFjørfe.

Under ser du hvordan skjermbildet ser ut når du har valgt «Ny plan / Plan under utfylling». Denne fyller du
vanligvis ut bare én gang. Om du driver med eggproduksjon, så får du opp to ekstra «spørsmålsbokser» (må
ligge inne med «Konsumegghøns» eller «(…) - Rugeegg»» som produksjonstype under «Mitt dyrehold» i
HelseFjørfe).
Hak av for de alternativene som passer for ditt dyrehold. For mange av de valgene du gjør, kan du legge inn
beskrivelser og tilleggskommentarer. Du blar deg enten fra boks til boks eller bruker knappen «Neste» til
høyre nederst for hver temaboks. Til slutt må du lage en plantegning over dyre- og persontrafikken på
dyreholdet ditt. Du finner egen veileder for denne i malen. Pil- og punktmarkører for kartutsnittet finer du
oppe til venstre. Bruk gjerne «Sjekkliste Fjørfe» i plantegningsmalen, for å få med deg det som forventes.
Alle dine utfyllinger blir fortløpende lagret automatisk! Går du ut av en uferdig plan, så blir den liggende
som kladd. Da kan du neste gang få opp denne ved å velge «Ny plan / Plan under utfylling» fra HelseFjørfe
eller «Fortsett utfyllelse» under smittevernplanoversikten din.
Når du har fylt ut alle obligatoriske felt (*-merkete), så kan du både «Forhåndsvise» eller «Sende inn» planen
direkte. Hvis det er spørsmål du ikke har svart ut, så kommer det enten rød tekst opp der de mangler og/eller
temaboksen blir markert i rødt – se bilde 3. Hvis «sendingen» blir godtatt, så legger planen seg inn som
«Gjeldende plan» i Smittevernarkivet ditt. Har du kommet så langt – godt jobba!

Oppdatering av eksisterende plan
Når du skal oppdatere planen din – og det sier forskriften
du må gjøre én gang årlig, så kan du kopiere ønsket plan,
endre og sende inn. Da slipper du å måtte fylle ut
skjemaet fra A til Å, slik du må første gangen. Om du vil
lage ny, så kan du enten velge «Ny plan / Plan under
utfylling» i HelseFjørfe eller «Opprett kladd» i
smittevernplan- malen, som vist til høyre.

Hvem har tilgang på smittevernplanene?
Det eggpakkeriet eller slakteriet du har leveranseavtale til, og som du i HelseFjørfe har godkjent, har tilgang
på dine smittevernplaner. Det samme har de veterinærer som du har journalførte besøk hos deg, inkludert
den veterinær du har helseovervåkingsavtale med. Helsetjenesten i Animalia AS, som drifter og administrerer
HelseFjørfe, har tilgang til alles. Dine smittevernplaner kan ikke deles med andre uten godkjenning fra deg.

