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Frivillig hantering & Fear Free
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Min bakgrund



Meller, DJ (2016) Updating Animal Welfare 
Thinking: Moving beyond the "Five 

Freedoms" towards "A Life Worth Living".

Vår arbetsuppgift:
Välfärd och livskvalitet

3 perspektiv

Fem friheter
1. Frihet från hunger och törst

2. Frihet från obehag

3. Frihet från smärta, skador och sjukdom

4. Frihet att uttrycka naturliga beteenden

5. Frihet från rädsla och oro

Goda upplevelser
• Ha kontroll, kunna påverka

• Tillgångar, valmöjligheter

• Positiva känslor/upplevelser

D.v.s. situation där ens beteende fungerar!

Brambell-rappoprten 1965, UK Farm Animal 
Welfare Council 1979

Fraser (2009) Assessing animal welfare: 
different philosophies, different scientific 

approaches

konsekvensbeteende



”Djuren förstår inte alltid att 
veterinären vill deras bästa. 
Tvångsåtgärder blir då nödvändiga.”



Arbetsmiljö och säkerhet

Exempel från arbetsmiljöverket:



Problemen med tvång
• Omedelbart

• Stress, upplevt obehag
• Ökad känslighet
• Ger individen anledning att försöka ta sig ur situationen
• Risk att individen eskalerar sitt beteende (bita, riva osv), eller blir 

passiv och inte visar några tydliga signaler

• På längre sikt - vad har djuret lärt sig om situationen?
• Olyckliga associationer kan bygga upp många nya obehag (platser, 

dofter, föremål, personer)
• Ger individen anledning att agera för att undvika att hamna i en 

liknande situation igen



”All aspects of the environment,  including your actions, 
can be changed to keep your patients Fear Free”

www.fearfreepets.com

Dagsaktuellt

http://www.fearfreepets.com/


Modern veterinärhantering 
– Fear Free!

• Förberedelser, miljö och bemötande.

• Om möjligt helt frivillig hantering.

• Annars hantering med minimal stress och oro.

www.fearfreepets.com

http://www.fearfreepets.com/


Nödvändigt ont?
❑ 3R: replace, reduce, refine
❑ Varningssignal
❑ Återhämtning

Frivillig hantering!
❑ Som trick eller mys
❑ Belöningsbaserat
❑ Fri att lämna 
❑ Vi lyssnar på ”sluta”



Vi kan om vi hjälps åt!

Djurhälsopersonal
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