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Fiskehelsepersonell og data ….
• Legemiddelkampanjen har belyst en alvorlig mangel i verktøykassa for
arbeid med fiskehelse
• Det har fremhevet behovet for å bygge en felles database med
kunnskap og erfaringer som legger grunnlaget for sikre, raske og
riktige beslutninger vedr. fiskehelse og velferd
• Systematisering av helsedata - Alle data som kan øke presisjon og
redusere risiko

En undersøkelse blant Teknas medlemmer som er
fiskehelsepersonell (FHP)
- Vi gikk til kjernen- datainnsamlingen som foretas hver dag, ute i felt

Vi har spurte våre medlemmer i Tekna som er FHP
• Hva slags data de samler inn?
• Frekvensen på innsamling av data
• Hvorfor data registreres ( meldepliktig eller forebyggende?)
• Hvordan det gjøres ( er det manuelle eller mer automatiserte prosesser)
• Informasjon basert på data tilgjengeliggjort?
• Rom for å forenkle?
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Kort om undersøkelsen

Arbeidsområder/fagfelt
Annet:

Svarprosent 42%

19,1%

Laboratorium
Hva er din bakgrunn?
Jeg er Fiskehelsebiolog
Jeg er Veterinær
Annet:
Total

91,4%
1,4%
7,1%
100,0%

13,2%

Settefiskanlegg

58,8%

Matfiskanlegg

77,9%
*Mulig å krysse av på flere arbeidssteder

0,0%
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50,0%

100,0%

Hvorfor registreres data?
Årsak til registreringer: %-vis
Gjennomsnittstall
Ledd i forebyggende arbeid

79,1

Selskapets egen…
Det er meldepliktig…
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Hvordan registreres
data?
Hvordan registreres:
Utførte bioassay på kjente medikamentelle…

97%

Dødelighet på enhetsnivå?

3%7%3%

82%

Lusetall i forbindelse med behandling?

23%

92%

Risikovurderinger før oppstart behandling?

15% 0%
8% 13%0%

97%

0%
3%
0%

Evalueringsrapporter etter endt behandling?

92%

3%5%
0%

Utsettskontroller?

94%

3%3%
0%

Vaksinekontroller?

94%

Mottakskontroller?

6% 16% 3%

89%

Prøveuttak for ulike sykdommer (histologisk,…

4%4%
0%

90%

Lusetelling/parasittundersøkelser- gjellescore?

8% 10% 5%

94%

Miljøparameter gjort av FHP?
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0%

20 %
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Får FHP tilgang på statistikk eller oversikt basert på
88,6
100
innmeldte data?
%
88,6% svarer Ja på spørsmålet: Har du tilgang på statistikk, oversikt eller
Tilbakemeldinger på bakgrunn av innmeldte data?

50

11,4
%

0

Ja

Nei

Hva slags statistikk, oversikt eller tilbakemeldinger er det?
• Lusetall
• Dødelighet
• data om sykdom, vekst, miljødata, biomasse, vaksinering og vaksinekontroll, driftsdata
• Programmer/tjenester som blir brukt i denne sammenheng: Barentswatch, Fishtalk, Aquafarmer, fiskeridirektoratet, database
for miljøregistreringer.

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kan dataregistrering forenkles- Hvordan?

60

52,3%

Ja

50

40,9%

40

«Bedre teknologi: real-time løsninger for registrering av data, f.eks.

30

automatisk lusetelling i merd»

20
6,8%

10
0

«De ulike registreringssystemene skulle vært koblet sammen slik at de
enkelt gav et samlet bilde over situasjonen på et ønsket tidspunkt»

Ser du noen
muligheter for

«En egen, brukervennlig software tilpasset FHP som kan synce data med
bedriftenes produksjonsstyringsprogram»
«gjennom standarisert innsamling, anonymisering og deling via
portaler som barentswatch.no eller lignende»
«Felles system for registrering av data i forbindelse med avlusing
(dødelighet - behandlingseffekt, osv.)»
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Oppsummert
• Det samles oftest inn data om lus og dødelighet
• Mye data samles inn av andre enn Fiskehelsepersonell
• Automasjon har kommet lengst innenfor miljøparametre

• FHP har tilgang på statistikk og oversikter på bakgrunn av innsamlede data, og bruker
dataene jevnlig i sitt arbeid
- Men, det meste av datainnsamlingen skjer fortsatt manuelt! (og kanskje må det
delvis være sånn?)

• Årsak til dataregistreringer er grunnet både forebyggende arbeid, rutinemessig helsetilsyn
og krav fra myndighetene.
• Det er et sterkt ønske om at datainnsamling bør kunne forenkles
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Tekna mener
Fiskehelsebiologer gjør en svært viktig jobb med å samle inn data og overvåke fiskens helse. Big data som verktøy og en utstrakt aggregering av data fra
flere produsenter og på et standard format vil gi bedre kontroll på fiskevelferd og fiskehelse.
Det trengs:
•

Felles standarder
Myndighetskrav utformet med formål om å utvikle god fiskevelferd kan være en driver for standardisering av data.

•

En strategi for standardiseringsarbeid
vil kunne gi norsk havbruksnæring nødvendige forutsetninger for å bidra til kunnskapsutviklingen i det som er en internasjonal
bransje. En slik strategi må ta hensyn til fiskevelferd, næringspolitiske ambisjoner og industrien og oppdretternes behov.

•

Bruk av ny teknologi som gjør kvaliteten på dataene bedre og øker automatiseringsgraden av innsamling av data
Det skjer mye utvikling hvor sensorer og maskinlæring i større grad fører til en mer automatisert datainnsamling fra merdkanten. Dersom kvaliteten på
dataene blir bedre, og mer data kan registreres etter samme standard og vi finner løsninger på systemer for deling av data, vil dette muliggjøre helt
nye måter å jobbe med fiskevelferd for, nye verktøyer for den enkelte FHP, tilsynsmyndigheter og selskapene som helhet.

•

Bedre løsninger for å registrere og anvende data som samles inn i dag
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Er du med i
fagnettverket?
Tekna Havbruk
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