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Innledning 

De fire nordiske landene Danmark, Finland, Sverige og Norge har nasjonale 

databaser med helseregistreringer fra melkekyr. Disse gir et unikt grunnlag for 

forsking og for å sammenlikne sykdomsforekomst mellom landene. Ved bruk av 

rådata fra databasene har det blitt regnet ut kumulativ insidens for klinisk mastitt i 

de fire landene (Valde et al. 2004). Uten validering av registreringene i databasene 

finnes det fortsatt en usikkerhet i de observerte ulikheter (Østerås et al., 2003). 

Hvor mye påvirker oppbygging og funksjon av det enkelte registreringssystem hva 

som blir registrert? Er det mye data som går tapt? Hvor mye påvirker ulik 

terskelverdi blant produsenter når dyrlege skal kontaktes for behandling? I 2007 

startet en Nordisk valideringsstudie for nasjonale helseregistreringer på melkekyr. 

Studien har foregått parallelt og med identiske metoder i de fire Nordiske landene. 

Målet for delstudien presentert her var å sammenlikne hvor stor andel av 

veterinærbehandlet sykdom som finnes i nasjonale helsedatabaser, og også 

sammenlikne hvor stor andel av all klinisk sykdom uansett behandling som fanges 

opp av databasene. Det sistnevnte for å gi et bilde av den virkelige 

sykdomsforekomsten i hvert enkelt land. 

 

Materiale og metode 

Deltakende melkeprodusenter  

Målpopulasjonen for studien og grunnlaget for utvalgsrammen var 

melkeprodusenter som deltok i det nasjonale helseregistreringssystemet og med 

minimum 15 årskyr i Danmark (DK), Finland (FI), Norge (NO) og Sverige (SE). 

Et enkelt tilfeldig utvalg på 1000, 800, 800 og 400 besetninger ble gjort i 

henholdsvis DK, FI, NO og SE. Disse besetningene ble sendt et invitasjonsbrev til 

deltakelse i januar 2008.  

 

Datainnsamling  

I de 4 landene registrerte deltakende produsenter alle helsehendelser i 4 måneder i  



2008 fordelt på to registreringsperioder. Første periode var fra og med 15. februar 

til og med 15. april (DK fra og med 1. mars til og med 30. april), og andre periode 

var fra og med 15. september til og med 15. november. Det ble fokusert på 4 

sykdomsområder: jursykdommer, metabolske lidelser, halthetslidelser og 

reproduskjonsproblemer. Deltakende produsenter ble bedt om å registrere alle tegn 

til sykdom uansett besøk av dyrehelsepersonell eller ei, men ikke forebyggende 

eller subklinisk sykdom. Registreringsskjemaet var identisk i de 4 landene og 

inkluderte oppdagelsesdato, dato for eventuelt veterinærbesøk, symptomer 

observert, diagnose gitt og av hvem, behandling gitt og av hvem, informasjon om 

eventuell avliving og episoder med plutselig død. Registrert informasjon relatert til 

metabolske lidelser er presentert her. Antall produsenter som fullførte en eller 

begge registreringsperiodene var 105, 167, 179 og 129, og deres gjennomsnittlige 

besetningsstørrelse i antall årskyr i 2008 var 104.3, 27.2, 27.3 og 55.6, i 

henholdsvis DK, FI, NO og SE. 

 

Data håndtering og analyse 

Produsentregistrerte hendelser fra de 4 landene ble kombinert og er heretter kalt 

FRT data (farmer recording table). I mai 2009 ble rådata for deltakende 

besetninger hentet ut fra de 4 nasjonale databasene, og deretter lagt inn i tabeller 

med identisk datastruktur og koding, heretter kalt NDT data (national database 

tables). Programvaren SAS 9.1 (SAS Institute Inc) ble brukt for data håndtering. 

Analyse er fortsatt pågående og har fokusert på å kombinere hendelser i FRT med 

NDT, for å finne hvor stor andel av hendelser observert av produsent som ender 

opp som en registrering i nasjonal database. Én hendelse er definert som en 

registrering av sykdom hos ei ku på en spesifikk dato. To behandlinger på samme 

dato, for samme sykdom, har blitt håndtert som én hendelse. Et mål på hvor 

komplett databasene er for individuelle sykdommer er presentert som sensitivitet 

(Se). Telleren er hendelser i FRT som har en match i NDT. Nevneren er alle FRT 

hendelser eller bare veterinærbehandlede hendelser, avhenging av om 

sammenlikningen er den nasjonale databasens evne til å fange opp henholdsvis 

faktiske hendelser i besetningen, eller veterinærbehandlede hendelser. Det ble 

brukt et avvik på 7 dager i dato for hendelsen mellom FRT og NDT. Hendelser 

som bare var å finne i NDT ble plusset på telleren, og antatt å være hendelser som 

faktisk har skjedd, men som produsent ikke fylte ut registreringsskjema for. Se er 

utregnet for melkefeber, ketose og en samlegruppe av andre metabolske lidelser.  

 

Resultater  

Totalt for alle land var det 841 metabolske hendelser fra produsenter som ble 

forsøkt kombinert med NDT data. Foreløpige Se per land for hendelser av 

metabolske lidelser er presentert i Tabell 1. 

 



Tabell 1. Sensitivitetstall i prosent for hendelser av metabolske lidelser i nordiske 

helsedatabaser for melkekyr, 4 måneder i 2008. 

Land Sykdom 

Veterinærbesøkte hendelser  

(95% konfidensinterval) 

Alle hendelser 

(95% konfidensinterval) 

DK Hypokalsemi 88 (82, 95) 78 (70, 85) 

FI Hypokalsemi 72 (64, 80) 67 (59, 75) 

NO Hypokalsemi 80 (73, 88) 79 (71, 86) 

SE Hypokalsemi 82 (75, 89) 80 (72, 87) 

DK Ketose 86 (77, 95) 79 (70, 88) 

FI Ketose 75 (56, 94) 55 (38, 73) 

NO Ketose 79 (65, 93) 70 (55, 84) 

SE Ketose 56 (39, 72) 46 (32, 61) 

DK Andre1  57 (46, 69) 54 (43, 65) 

FI Andre1  37 (26, 48) 24 (17, 32) 

NO Andre1 73 (55, 90) 62 (46, 79) 

 SE Andre1 45 (33, 58) 31 (22, 41) 

1Gruppen inkluderer metabolske lidelser som løpedreining, hypomagnesemi og mindre 

veldefinerte diagnoser som fordøyelseseproblemer registrert av produsent. Det er kun 

forsøkt å samsvare disse med metabolske diagnosekoder i nasjonal database. 

 

Se på veterinærbesøkte hypokalsemi hendelser er lavest i FI (72%) og høyest i DK 

(89%). For ketose ligger DK fortsatt høyest (86%), men SE ligger lavest (56%) 

hvor bare litt over halvparten av veterinærbesøkt ketosetilfeller finnes i NDT data. 

For gruppen med andre metabolske lidelser er Se relativt lav for alle land. 
 

Konklusjon og diskusjon 

Resultatene presentert her er foreløpige. Se tallene gir oss et objektivt bilde på 

hvor stor andel av veterinærbehandlede og ikke veterinærbehandlede kliniske 

metabolske lidelser som er representert i 4 nasjonale helsedatabaser for melkekyr. 

Ved deltakelse i et helseregistreringssystem hvor all behandling utført av veterinær 

skal innrapporteres, skal ideelt sett Se ligge nær 100%. Det vil være interessant å 

undersøke videre hvorfor DK oppnår 88% på veterinærbehandledet hypokalsemi, 

mens FI bare oppnår 72%. I DK rapporterer veterinærer og produsenter 

fortløpende elektronisk, mens i FI registreres hendelsen hovedsakelig først på et 

kukort som deretter rapporteres inn til databasen av inseminører. Det har vært 

foreslått at direkte elektronisk registrert data har større potensial for nøyaktighet 

sammenliknet med papir-basert registrering (Hogan og Wagner, 1997). Om 

sykdommen som blir registrert har et relativt klart klinisk bilde, har det blitt 



foreslått at den diagnostiske validiteten i sekundære databaser er høyere 

sammenliknet med andre sykdommer (Fall et al., 2007). Lavere Se for ketose 

sammenliknet med hypokalsemi, kan være et resultat av slik ulik klarhet av klinisk 

bilde. Se for ketose i SE er spesielt lav (56%), og gir derfor opphav til videre 

spekulasjon om andre svakheter i det svenske registreringssystemet for denne 

diagnosen. Vi har ikke skilt mellom primær og sekundær ketose i foreløpige 

analyser, og det kan muligens forventes en lavere grad av rapportering av 

sekundær ketose grunnet kun registrering av primær sykdom. Se tall for alle 

observerte hendelser på gård, gir oss informasjon om det virkelige sykdomsbildet i 

besetningen. Om Se for alle hendelser er betydelig lavere enn Se for 

veterinærbehandlede hendelser sier dette oss noe om at produsenten ofte ikke 

tilkaller veterinær for denne sykdommen. FI har en forskjell på 20% mellom Se for 

veterinærbehandlet ketose og Se for alle ketosehendelser på gård. Nasjonale data i 

FI vil derfor tross eventuell forbedring i veterinærregistrering og innrapporterting, 

gi et inntrykk av mindre ketose forekomst enn det som er virkelig. Ved 

sammenlikning av sykdomsforekomst mellom land er det viktig å vite om slike 

ulike tradisjoner i hvordan sykdom behandles, både for å kunne forklare observerte 

ulikheter og for å slutte riktige konklusjoner om sykdomsforekomst.  

Arbeidet presentert her poengterer viktigheten av å validere sekundærdatabaser før 

de brukes til epidemiologisk forskning og gir også nyttig opplysning om hvor godt 

disse helsedatabasene reflekterer forekomst av metabolske lidelser. Det sistnevnte 

vil være nyttig i en diskusjon om hvor mye datatap som kan godtas, og viktighet av 

forbedring avhengig av hvordan dataene primært skal brukes.  
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