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Hvorfor bruge Biocheck i praksis? 

Nyt lovkrav: Rådgivning om smittebeskyttelse mindst én gang årlig 

Grundet ASF: Øget fokus på smittebeskyttelse 

 

Biocheck er gratis at bruge og giver basis for systematisk gennemgang 
og oversigt over niveau af smittebeskyttelse i den enkelte besætning 

• Støtteværktøj til eksisterende rådgivning 

• Vores erfaring: Biocheck kan bruges i DK 

• Tilretning af spørgsmål samt tilpasning til danske forhold er vigtig 
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”Enhedens navn” og 
”Sted og dato”:

”Indsæt” 
”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”Sted og dato” i 

”Enhedens navn” i 

Introduktion til Biocheck 

• Udviklet på Gent Universitet i Belgien, afprøvet i flere EU-lande 

• Web-baseret scoringssystem til vurdering af smittebeskyttelse 

• Udregning af score på baggrund af en række spørgsmål 
om praksis og generelle forhold i den enkelte 
svinebesætning 

• Kan benyttes til alle typer af svinebesætninger: avl- og 
opformering, produktion og integrerede besætninger 

• Engelsk version frit tilgængelig via hjemmesiden:  
http://www.biocheck.ugent.be/ 

 

 

 

http://www.biocheck.ugent.be/


eksten, 

 

”Enhedens navn” og 
”Sted og dato”:

”Indsæt” 
”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”Sted og dato” i 

”Enhedens navn” i 



eksten, 

 

”Enhedens navn” og 
”Sted og dato”:

”Indsæt” 
”Sidehoved / Sidefod”. 
Indføj ”Sted og dato” i 

”Enhedens navn” i 

Herudover består spørgeskemaet af tre dele: 

• Indledende oplysninger om besætningen 

• Intern smittebeskyttelse – 6 underkategorier  

• Ekstern smittebeskyttelse – 6 underkategorier 
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Oversigtsrapport fra Biocheck - eksempel 
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Erfaringer med Biocheck i DK 

Vurdering af smittebeskyttelse i danske besætninger 

• Specialeprojekt i 2015  

• Spørgeskema fra Biocheck oversat og en række 
spørgsmål tilføjet 

• Benyttet ved telefoninterview – 160 sobesætninger 

• Udregning af score i Biocheck og 

    afrapportering til producenterne 

 

Evaluering og validering af Biocheck 

• Specialeprojekt i 2016 

• 11 sobesætninger: Vurdering af overensstemmelse 
mellem brug af Biocheck ved online besvarelse og 
besætningsbesøg 

• Tilretning af spørgeskemaet fra Biocheck på baggrund 
af afvigelser  
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”Enhedens navn” og 
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”Sidehoved / Sidefod”. 
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Resultater fra afprøvning i DK 
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Smittebeskyttelse i seks EU-lande 

Biocheck benyttet 
• Resultater netop 

publiceret  
• Fillipitzi et al. 2017 
 
 
Særligt for DK: 
• Høj ekstern 
• Mindre variation 

 
• Positiv signifikant 

sammenhæng: 
mellem ekstern 

     og intern  
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Hvilke erfaringer har vi gjort os? 

Biocheck er brugbart og relevant  

• Systematisk tilgang – anskueliggør niveauet af smittebeskyttelse 

• Mulighed for benchmarking med andre besætninger og andre lande 

• Sætter fokus på smittebeskyttelse 

• Får producenten til at vurdere sin indsats på området 

 

”Ja, det burde vi nok være lidt bedre til, men det får vi ikke altid gjort”  

”Det ved vi godt vi skal gøre, men det gør vi altså ikke hver gang” 

 

Men der var enkelte mangler: 

• Vi tilføjede selv spørgsmål om udenlandske medarbejdere og transport 

• Vigtige emner for smittebeskyttelsen i DK 

• Selv her var der problemer med at leve op til regler og anbefalinger 

• Formuleringen af spørgsmål og svarmuligheder burde ændres 

• Vurdering af resultat opnået ved besætningsbesøg vs. online besvarelse viste 
afvigelser på gennemsnitligt 10 % for ekstern smittebeskyttelse 
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• Tilretning foretaget på baggrund i afvigelsernes karakter 

• Omformulering samt tilføjelser af svarmuligheder 
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Til gavn for erhvervet? 

Øge fokus på smittebeskyttelse 

• I den enkelte besætning (både SPF- og ikke-SPF) 

• Aktuelt: Vigtigt med en fælles indsats ift. ASF 

• En kæde er kun så stærk som det svageste led 

• Minimere risikoen for introduktion 

• Intern smittebeskyttelse ifm. udfasning af zink og reduktion af antibiotika 
 

Mulighed for at profilere sig på området 

• Supplement til SPF og DANISH standarder 

• Andre lande bruger allerede Biocheck eller er i gang med at udvikle 
deres eget system med udgangspunkt i den Belgiske version 

 

Systematisk indsamling af data 

• Bruges i statistikker og forskning 

• Kampagner kan tage afsæt i dette og på den måde gøres mere målrettet 
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