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Synergi i samarbejdet!
• Hvordan startede det?

• Danmarks eksport

• Landbrugseksporten

– Verdensmarkederne

• Landbrug og Fødevarer
• Eksporten af agroindustrielle produkter

• Eksport
• Danmarks eksport

• Landbrugseksporten

– Verdensmarkederne
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• Sådan kom vi i gang!

309.05.2011
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Synergi i samarbejdet mellem 
dyrlæge og konsulent
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Rådgivningsfokus ved søer
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Rådgivningsfokus ved 
smågrise
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Rådgivningsfokus ved 
slagtesvin
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Erfaringsindsamlingen fra 
de 120 besætningsbesøg

• Telefoninterviews 
med 41 landmænd

• 33 spørgsmål
– Tidligere erfaringer 

med sambesøg

– Oplevelse af det 

aktuelle sambesøg

– Rapportens kvalitet

– Oplevelse af 

opfølgningen

– Havde sambesøget 

effekt på

produktiviteten?

• 10-45 minutter pr. 
interview

• Spørgeskemaunder
søgelser sendt til 

– Dyrlæger (63)

– Konsulenter (47)

• 24 spørgsmål
– Nogle spørgsmål 

specifikke til hver 

rådgivertype

• Svarprocenten 
kunne være bedre

– Dyrlæger: 44%

– Konsulenter: 81%
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Landmandens svar
Dyrlægens og 

konsulentens svar

Har dyrlæge og konsulent 
snakket sammen før besøget?
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Hvordan er besætningen 
drøftet før besøget?
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Landmandens svar
Dyrlægens og 

konsulentens svar

Brug af skriftlig dagsorden
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Indsatsområder og mål

Indsatsområder fundet ved 
blandt andet

• At vurdere E-kontrol

• Konkrete problemer

• Problemer med diarré

• Baggrund i DB-Tjek

• For højt medicinforbrug

• Landmandens ønsker

• Konsulentens vurdering af 
potentialet

• Snakkede om det ved 
besøgets start

Konkrete mål aftalt i 39 ud 
af 42 besætninger..

• Hæve faringsprocenten

• Flere levendefødte

• Forbedre foderudnyttelsen

• Væk med diarré

• Reduktion af dødeligheden

• Reduktion i 
antibiotikaforbruget

• Polteflow og kvalitet

• Etc.
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Er der sket forbedringer i 
produktiviteten?

Landmandens svar

Reduceret 

dødelighed

Dyrlægen siger at 

grisene passes 

200% bedre

Bedre 
foderkurve i farestalden

Faldende medicinforbrug pga. 
øget fokus på foder

Omløber %  
er faldet

Mere fokus på
arbejdsgange
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Ønske om sambesøg igen?
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Hvorfor ønske om 
sambesøg igen?

• Man får løst problemerne når to kloge er der 
samtidig…

• God effekt med sparring mellem dyrlæge og 
konsulent på stedet

• Øger det økonomiske potentiale

• Aktuelt ved specifikke/større problemer

• Undgå at dyrlægen stirrer sig blind på noget, da 
han ofte kommer
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Hvorfor ønske om 
sambesøg igen?

• For at få andre indspil end dyrlægens – ellers 
går tiden, og man får ikke gjort noget…

• Gevinst at have to faglige personer med

• God kombination i sygdomsrådgivning og 
managementrådgivning

• Dyrlægen ved ikke noget om foder

• Dyrlæge og konsulent holdes mere op på hvad 
de siger…
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Tilfredshed med hele 
forløbet (skala 0-10)

Gennemsnit 8,4
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Fagligt udbytte for dyrlæge 
og konsulent



Side

Ønsker dyrlæge og konsulent 
at afvikle sambesøg igen?

Helhedsindsats

Opdyrke 

netværk Tale med en tunge
Ved opstart af rådgivningsforløb

Fælles fodslawAfstemning af 

forskelligartede 

råd
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Hvornår/hvorfor er det 
relevant at afvikle sambesøg?

• Problembesætninger hvor man er kørt ”fast”

• Ved nyopstartede besætninger

• Hvor dyrlægen har stor indflydelse (kons.)

• Hvor der skal ske ændringer i en besætning

• Hvis man er kørt fast mht. kommunikationen

• I besætninger hvor udviklingen i resultaterne er 
stoppet går den gale vej

• Ved sygdomsudbrud, da det sjældent kun er 
sygdom der skal gøres noget ved (kons.)
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• Bønderne har en tendens til at tro at vi kan alt –
men alle parter har brug for nye vinkler (dyrl.)

• For at kunne omkostningsminimere uden risiko 
for sundheden (kons.)

• Anbefaler altid brug af konsulent ved problemer 
med ventilation/foder (dyrl.)

• Det undgås lettere at landmanden spiller 
rådgiverne ud over for hinanden

• Benytter sambesøg ved komplekse problemer 
omkring fodring eller produktionsstyring (dyrl.)

Hvornår/hvorfor er det 
relevant at afvikle sambesøg?
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Har projektet givet nye 
samarbejdsrelationer?
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Synergi i samarbejdet!
• Hvad så nu?

• Projekt: Konkurrencekraft og bedre sundhed!
– Formål: at sikre optimal sundhed, velfærd og 

produktivitet i dansk svineproduktion gennem en 

koordineret og målrettet rådgivning!

2309.05.2011
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Udgangspunktet!

2409.05.2011
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Respekt for kompetencer

2509.05.2011

Ka’ sæl’!!!
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Effekten synliggøres!!!

2609.05.2011
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Tak for 
opmærksomheden!

2709.05.2011


