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NYHEDSBREV 

Fødevarestyrelsen har i den seneste tid besøgt 

flere stutterier og opstaldningssteder i området. 

Én af indskærpelserne har blandt andet været 

optegnelser af medicinforbrug i logbøger. 

Formålet med logbøger er, at al medicinering af 

heste i en stald skal skrives op i kronologisk 

rækkefølge for hver eneste dag, at ejeren 

behandler sine heste. Det gælder al medicin – 

også f. eks. Imaverol mod ringorm, som ikke er 

receptpligtig. Desuden skal tilførsel og afgang af 

heste i stalden føres ind i logbogen. 

Rent praktisk kan det løses i form af et 

kladdehæfte, hvor der angives dato, hestens 

navn, sygdom, præparatets navn, dosis og 

behandlerens initialer. Alternativ kan man benytte 

Medicinkontrol 

et staldskema, som kan downloades på vores 

hjemmeside under fanen medicinhåndterings-

kursus. 

Logbog optegnelse gælder også selvom der er 

udfyldt tilbageholdelsesseddel, som i øvrigt skal 

opbevares i 5 år5 år5 år5 år af ejeren. 
Endelig er det vigtigt, at alle medicinrester 

kasseres efter ordinationsperioden, som i langt de 

fleste tilfælde er blot 5 dage!5 dage!5 dage!5 dage!    
 

HUSK: hvis dine heste er taget ud af fødekæden 

• skal ikke udfyldes tilbageholdelsesseddel 

• må du selv give din hest medicin uden 

medicinhåndteringskursus 

• skal du ikke føre logbog 

• skal du ikke indberette foderplaner 

• Du kan selv tage din hest ud af fødekæden Du kan selv tage din hest ud af fødekæden Du kan selv tage din hest ud af fødekæden Du kan selv tage din hest ud af fødekæden 
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MEDICINHÅNDTERINGSKURSUSMEDICINHÅNDTERINGSKURSUSMEDICINHÅNDTERINGSKURSUSMEDICINHÅNDTERINGSKURSUS    
Vi afholder stadig 

medicinhåndteringskurser 
Tilmeld dig på 20704044 

Basisvaccination 2011 
Har du fået din hest basisvaccineret i 2011 med 

to basisvacciner, er det en fordel at få givet den 

3. booster allerede nu, inden de nye 

vaccinationsregler træder i kraft. Ellers skal du 

starte forfra i 2013. Den 3. booster skal gives 

indenfor 6 måneder og 21 dage efter den 2. 

basisvaccine 
 



 

 

 

Bændelorm 

Bændelorm er i de senere år blevet kædet sammen med utrivelighed 

og tilbagevendende kolik hos heste. Det har imidlertid været en 

udfordring, at stille diagnosen med sikkerhed af flere grunde.  

Måling af antistoffer i en blodprøve har hidtil været den mest 

anvendte metode. Et forhøjet antistofniveau indikerer, at hesten har 

været inficeret med bændelorm, men ikke om den med sikkerhed er 

det nu. Der er desuden usikkerhed om grænseværdierne for, hvornår 

hesten skal behandles eller ej, og metoden er både langsommelig og 

omkostningsfuld. Derfor har undersøgelser for bændelorm hidtil 

været få. 

Påvisning af bændelormeæg i en gødningsprøve er i modsætning til 

spolormeæg og blodormeæg vanskelig, fordi der udskilles 

forholdsvis få æg, og fordi metoden er ret tidskrævende. En ny 

modificeret metode, som vi nu tager i brug, er imidlertid ikke nær så 

tidskrævende. Denne metode finder ikke alle heste med infektion, 

men til gengæld er den meget sikker, når det gælder om at finde 

heste, som har en behandlingskrævende infektion. 

NYHEDSBREV PR. ENYHEDSBREV PR. ENYHEDSBREV PR. ENYHEDSBREV PR. E----MAILMAILMAILMAIL    
Du har muligheden for at 

modtage vores nyhedsbreve 
direkte i din mailboks 

Tilmeld dig på 
www.hestedoktor.dk 

Side 2 Nyhedsbrev

Ultralydsscanning 
Den teknologiske udvikling har gjort, at god ultralydsdiagnostik ikke 

længere kræver apparater på 200 kg. Dyrlægerne Nørhald har derfor 

investeret i to nye scannere, så vi nu kan tilbyde scanning af blandt andet 

sener hos klienten. Det vil være lettere og hurtigere at stille en diagnose 

på stedet, frem for at hesten skal transporteres til klinikken som hidtil. Vi 

anbefaler dog fortsat, at halthedsudredninger foregår på klinikken, hvor vi 

har de bedste forhold til at undersøge din hest. 
 

Faktura på e-mail? 
Vi kan nu fremsende din faktura på e-mail. Da vi 

sparer både tid og penge, slipper du for 

administrationsgebyret på 20 kr. Tilmeld dig på 

info@hestedoktor.dk eller 20704044. 
 

 

Du kan tilmelde dig vores reminderservice, så du 

får en påmindelse om tandraspning eller 

vaccination pr. SMS eller e-mail. Tilmeld dig på 

info@hestedoktor.dk eller 20704044. 
 

 Reminder 

 

Bændelorm i blindtarmen 
 

Bændelormeæg 
 

 

 


