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Veterinärens roll vid hantering 
av naturolyckor

Veterinary activities in non-epidemic emergencies are 
considered essential and binding, due to the close 
human/animal relationship. S. D’Albenzio, C. Ciccarese, O. Pediconi, L. Valerii, B. 

Alessandrini

•Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale, Italy

Bakgrund

• Skogsbränder i Portugal 2017: 1500 döda idisslare och 
gris, 130 000 fjäderfä

• 30 000 laboratoriedjur drunknade i en översvämning i 
Texas 2001

• 250 gårdar fick stängas efter jordbävning i Italien 2017

• 6 000 djur fick evakueras vid översvämningar i Kroatien 
2014
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Veterinärens roll
• För att förbättra följsamheten vid evakueringar

• För att öka acceptansen för drastiska åtgärder

• För att skydda värdefulla resurser

• För att skapa förtroende hos allmänheten

• För att skapa förutsättningar för att djuren inte lämnas 
utanför räddningsinsatsen

• För att bibehålla en god djurvälfärd

• För att säkra livsmedelskedjan

• För att underlätta återhämtningen
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Veterinärens arbetsinsatser

• Samordna och leda frivilliga för hantering av djur

• Delta i beredskapsplaneringen

• Bistå med fakta och rådgivning

• Räddningsinsatser och vård av skadade djur

• Hantering av skadat vilt

• Djurvälfärd vid transporter och inhysning

• Smittskydd

• Beslut om avlivning

• Hygien åtgärder

• Hantering av kadaver

• Immobilisering av förrymda djur
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Veterinärens arbetsinsatser

• Övning

• One health aspekten och interaktionen mellan 
människa och husdjur

• Bistå i arbetet med evakueringsplaner

• Livsmedelssäkerhet

• Kommunikation

• Hälso- och sjukvård för tjänstehundar
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Kunskapsbehov

• Beredskapsplanering

• Aktuella övriga aktörer och koordinering av team med 
flera kompetenser

• Riskanalyser

• Logistiken kring lantbrukets djur

• Risk kommunikation

• Omhändertagande av djur i krissituationer

• Hälsovård kopplat till human animal interaction

• Tillämpad etologi

• Hantering av vilda djur

• Första hjälpen 
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Hur mår veterinären?

• “Livestock farmers and their families endure enormous 
emotional losses, and veterinarians and government 
officials who must implement these programs suffer as 
well.” J Psychiatr Pract. 2004 Nov;10(6):368-74.Psychological impact of the animal-human bond in 

disaster preparedness and response.. Hall MJ1, Ng A, Ursano RJ, Holloway H, Fullerton C, Casper J.

• Foot and Mouth Disease Netherlands 2001 

40% of veterinarians involved showed signs of traumatic 
stress reaction after 6 years 
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Den inbyggda konflikten
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Rädda liv
Ordna säker inhysning 
för djuren
Delta i 
räddningsinsatser
Glada djurägare

Intrång
Avliva friska djur
Olyckliga djurägare
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Synpunkter eller frågor ?

Veterinärmedicinsk plan för 
hantering av olyckor

• Roller, ansvar och samarbeten med övriga aktörer

• Lagstiftningens ramverk

• Kommunikation

• Risk analys

• Organisation

• Resurser

• Finansiering

• System för tidig varning

• Beredskapsplan
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