
 
 

 

Status for deltagelse i det obligatoriske hygiejnekursus juni 2018 

 
 

I perioden 6. november 2017 til 7. juni 2018 har 10.025 personer fuldført” 
Hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende svin”. Kurset 
afsluttes med 12 testspørgsmål, hvor 81,7% af de anførte besvarelser har været 
korrekte. 

 
Det obligatoriske hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende 
svin har været tilgængelig siden 6. november 2017. Det obligatoriske hygiejnekursus 
består af et undervisningsforløb, hvor kursisten bliver ledt igennem kurset entydigt (dvs 
man kan ikke springe dele over), og kurset afsluttes med en test. Ved at svare på alle 
12 spørgsmål opnår kursisten et kursusbevis. Det obligatoriske hygiejnekursus kan kun 
tilgås via NemId, og ved den første log-on session skal man desuden opgive 
erhvervstilknytning samt fødselsdato. Kursisten kan vælge om kurset skal afvikles på 
dansk eller engelsk – man kan skifte sprog undervejs. 
En fuldstændig kopi af hygiejnekurset foreligger som et frit tilgængelig kursus for alle 
borgere. Til forskel for det obligatoriske kursus kræves der ikke adgang med NemId, 
brugeren bliver ikke bedt om at opgive erhvervstilknytning eller fødselsdato, og man frit 
tilgå de dele af kursus som man finder interessant, og undlade at gennemgå hele 
kurset. Man kan derfor ikke opnå et kursusbevis. 
 
Nedenstående gennemgang er baseret på et udtræk af data vedr. personer der har 
været gennemgået det obligatoriske kursus ved at anvende NemId i perioden 6. 
november 2017 til 7. juni 2018.  
 
I perioden 6. november 2017 til 7. juni 2018 har 10.786 personer påbegyndt kurset, 
heraf har 10.025 (92,9%) gennemført hele kurset, og 761 (7,1%) har ikke fuldført 
kurset. 
 
Erhvervsmæssig tilknytning 
Ved log-in med NemId bedes kursisten angive sin erhvervsmæssige tilknytning, hvor 
der er 5 muligheder. De 5 muligheder er 

1. håndtering af levende grise i svinebesætning 
2. håndtering af levende grise i forbindelse med transport 
3. håndtering ved modtagelse af levende grise på slagteri 
4. håndtering af levende grise på samlesteder 
5. studerende der erhvervsmæssigt skal håndtere levende grise 

 
Da der er mulighed for at angive flere samtidige erhvervsmæssige tilknytninger, er 
tilknytningen opgjort dels per person i prioriteret rækkefølge jvf ovenstående 
nummering (Tabel 1 og 3), samt antal angivelser i alt (Tabel 2). 
 
  



 

 Side 2 

Data for personer der har logget sig ind med NemID. 
 
Det obligatoriske hygiejnekursus kan kun tilgås via NemId, og ved den første log-on 
session skal man desuden opgive erhvervstilknytning. 
 
Tabel 1: Erhvervsmæssig tilknytning per 7. juni 2018 for personer, der har påbegyndt kurset (antal 
personer = 10.786)* 

 Enkelt angivelse 
Flere samtidige 

angivelser I alt 

Håndtering af grise i svinebesætning 7364 702 8066 

Håndtering af grise i forbindelse med transport 541 38 579 

Håndtering af grise på slagteri 542 11 553 

Håndtering af grise på samlesteder 110 3 113 

Uddannelse 1147 1 1148 

Andet** 89 0 89 

Manglende data***   238 
* Hver kursist medregnes kun én gang 
**I perioden indtil 1.janura 2018 var der to yderligere kategorier 
*** tilskrives af IT-leverandøren som tekniske forstyrrelser i forbindelse med kommunikation til server 
 
 
Den samlede fordeling af de angivne erhvervsmæssige tilknytningsforhold er i alt 
11.825 
 

Tabel 2: Fordeling af det samlede antal angivelser vedr. 
erhvervsmæssige tilknytning (n = 11.852)* 

 

  

Håndtering af grise i svinebesætning 8066 

Håndtering af grise i forbindelse med transport 991 

Håndtering af grise på slagteri 793 

Håndtering af grise på samlesteder 386 

Uddannelse 1517 

Andet** 99 
* Hver kursist kan medregnes flere gange, afhængig af antal tilknytning 
**I perioden indtil 1.jan var der to yderligere kategorier 

 
 

  

  



 

 Side 3 

Data for personer der har gennemført kurset 
 

Kurset afsluttes med 12 spørgsmål, og alle 12 spørgsmål skal besvares førend man 

kan opnå et kursusbevis. Den erhvervsmæssige tilknytning fremgår af nedenstående 

tabel. 

Tabel 3: Erhvervsmæssig tilknytning per 7. juni 2018 for personer, der 
har gennemført kurset (n = 10.025)* 

 

I alt 

Håndtering af grise i svinebesætning 7553 

Håndtering af grise i forbindelse med transport 545 

Håndtering af grise på slagteri 527 

Håndtering af grise på samlesteder 107 

Uddannelse 1067 

Andet** 56 

Manglende data 170 
* Hver kursist kan medregnes flere gange, afhængig af antal tilknytning 
**I perioden indtil 1.jan var der to yderligere kategorier 

 
 

Test-spørgsmålene kan gentages et ubegrænset antal gange af den enkelte kursist. I 

7068 tilfælde har kursisten valgt at svare på de 12 test-spørgsmål én gang, mens 2957 

kursister har valgt at gentage tests-spørgsmål flere gange.  

De 10025 kursister der har gennemført har i gennemsnit en korrekt besvarelses 

procent 81,7%, det svarer til at hver kursist i gennemsnit har svaret korrekt på 9 af de 

12 stillede spørgsmål. Fordelingen af personer, der har svaret korrekt på 

spørgsmålene er angivet i nedenstående tabel: 

Tabel 4: Fordeling af kursister med korrekte besvarelser (n = 10.025) 

   
 antal % 
Kursister med færre end 50%’s korrekt besvarelse 169 1,7 
Kursister med 50%’s korrekt besvarelse 131 1,3 
Kursister med mere end 50%’s korrekt besvarelse 9725 97,0 

 

 
Valg af sprog 
Som anført kan kursisten vælge om kurset skal afvikles på dansk eller engelsk, og man 
kan skifte sprog undervejs. Det sidste forhold betyder, at der ikke foreligger en entydig 
registrering af hvor mange der har fuldført kurset på dansk henholdsvis engelsk. Et 
kvalificeret skøn over fordelingen mellem kursusforløb på dansk henholdsvis engelsk 
kan dog gives på baggrund af fordelingen af sprogversioneringen af de stillede 
spørgsmål med udgangspunkt i nr. 12 af de stillede 12 spørgsmål. Ud fra denne 
antagelse viser det sig, at i 77,4% af de gennemførte forløb har der været valgt dansk 
sprog, og i 22,6% forløb har der været valgt engelsk sprog. 
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