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Ursoferran vet.
GLEPTOFERRON

Ursoferran vet. 200 mg/ml är ett 

säkert och ekonomiskt sätt att ge 

järn, som är så viktigt för att små-

grisarna ska få en bra start i livet. 

 Finns på apotek i rund och platt 

plastflaska om 100 ml, 5×100 ml 

och 10×100 ml. Flaskorna passar 

till alla injektionssprutor.

Ceva Vetpharma AB
Annedalsvägen 9 

227 64 Lund
Tel 046/12 81 00 

Fax 046/14 65 55
info@vetpharma.se
www.vetpharma.se

Ge järnet.

SOJALL FODERSYRA
✔ Förebygger avvänjningsdiaréer
✔ Ökar tillväxten 
✔ Ersätter vassle
✔ Är en ren naturprodukt
Innehåll:
Vinäger, surkålsaft, pepparrotsaft

Ladugårdsinrede i Jung AB
535 92  Kvänum

Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
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Sju läkemedelskurser redan hållna 
om delegerad behandling av grisar
En kurs är obligatorisk vid delegerad 
läkemedelsanvändning, om du själv 
vill vaccinera eller behandla sjuka djur 
med medicin som veterinär skrivit ut. 
Detta regleras via SJVFS 2002:57, C 
15. Kursen avslutas med prov som ger 
dig intyg om genomgången kurs och 
godkänt prov. Detta intyg ska kunna 
visas upp för delegerad veterinär eller 
tillsynsmyndighet och har en varaktig-
het på fem år.

läkemedelskurs
Lundens Djurhälsa, Långås, Halland, höll 

under andra halvan av januari sin sjunde 
läkemedelskurs. Möjligheten att få ha s k 
delegerad behandling på en gård bedöms 
av besättningsveterinären och bygger på 
ett ömsesidigt förtroende mellan djuräga-
re och veterinär. För att uppfylla de krav 
myndigheterna ställer ska både djurägaren 
och veterinären noga sköta bl a sin journal-
föring över utskriven medicin och utförda 
behandlingar.

Sju kurser hållna
Lundens Djurhälsa, med veterinärerna 

Lotta Olsson och Lars Lindahl, var först 
i Sverige med att anordna kurs i läkeme-
delsanvändningen. Utbildningskravet en-
ligt SJVFS 2002:57, C 15, trädde i kraft den 
1 oktober 2003. Nu har Lundens Djurhäl-
sa hållit sju kurser med ca 20 personer per 
kurs. De sex första kurserna hölls i fjol, den 
första redan i mitten av maj och den sjun-
de nu i januari. 
Ingen personal, i någon besättning, får i fort-

sättningen behandla något djur med med-
icin utan kurs och därmed behörighet. Be-
hörigheten efter godkänd kurs gäller i fem 
år, därefter måste personen gå ny kurs för 
uppdatering av saker som tillkommit.

Timplan
Tidigt under 2003 upprättade Lundens 

Djurhälsa en kursplan som sändes till 
Jordbruksverket och som godkändes. Kur-
sens innehåll: 
* Myndigheternas föreskrifter (bestämmel-

ser). 
* Djurens anatomi och fysiologi. 
* Medicinernas farmakologi och läkeme-

delsmetabolism (ämnesomsättning). 
* Igenkännande av sjukdomssymptom och 

läkemedelsanvändning. 
* Hantering, dosering och metoder för till-

försel av läkemedel. 
* Förvaring av läkemedel samt hantering 

av läkemedelsrester och annat avfall. 
* Läkemedels biverkningar och antibiotika/

anthelmentika-resistens. 
* Restsubstanser av läkemedel och karens-

tider. 
* Journalföring i besättningen över använ-

da läkemedel. 
* Examination.

Diskussion
Under varje punkt finns ett antal bilder som 

sätter fokus på det viktiga i just den delen 
som avhandlas. Samtidigt förs diskussion om 
det praktiska som bilderna visar. Anatomin 
visas med många bilder.
En mycket viktig del är när och hur en 

sjukdom bryter ut och symptomen hos gri-

sen, samt behandlingen. Dessutom går man 
igenom de olika läkemedlen och för vilka 
sjukdomar de är verksamma. 
För många yngre medarbetare i stallarna 

kan en sådan här kurs ge enormt mycket. 
Kursen lär ut vad man alltid ska börja med 
vid ett sjukdomsutbrott, nämligen att ta tem-
peraturen på djuret och vid vilken tempe-
ratur det är feber.
Därefter vidtar en genomgång av de olika 

sjukdomar som kan förekomma, sjukdomar-
nas spridningssätt, behandling och förebyg-
gande åtgärder.

Positivt
Deltagarna tyckte kursen var både bra, 

behövlig och nödvändig, eftersom den var 
så bred och täckte hela registret om djur-
hälsan.
Andra menade att det var mycket givan-

de med erfarenhetsutbyte kursdeltagarna 
emellan. Dessutom fick man många nya 
kontakter. 
Yngre medarbetare i en besättning mena-

de att kursen fördjupade deras kunskaper 
de tidigare fått, liksom att det blivit lätta-
re att göra rätt vid behandlingarna. Vetska-
pen om läkemedlens karenstider är ock-
så viktiga.
Någon tyckte det var bra få veta om medi-

ciners förvaring och varför, samt omhänder-
tagande av begagnade sprutor och överbli-
ven medicin och vaccin.
Allting förändras ständigt, därför är för-

bättrade kunskaper nödvändigt för fortsatt 
framgång, liksom att veta var olika gränser 
går. Gränser för behandling och vad myn-
digheterna ställer för krav och varför.

Nils Andersson

Bild från januarikursen. Lotta visar och 
diskuterar med en kursdeltagare.

Lotta Olsson.

Lars Lindahl.

Tabell över tidsanvändning för de olika 
momenten i kursen. Den totala tiden är 11 
timmar. Då pågår kursen under två dagar.

VARFÖR TORVSTRÖ?
Torv är DRYGT - 2 delar torv suger 1 del vatten

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj m3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till Haparanda

FÖRPACKAD eller LÖSTORV

Frågor? Beställning? Information!
Bjälkgatan 1 • 824 43  HUDIKSVALL • Fax 0650-54 74 57

Ring Leif tel 070-643 74 15 eller  0650-54 74 00 

• DRYGT

• ABSORBERAR

• BEPRÖVAT

• SVENSKT
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EMV ökade 3 % ifjol
Handelns egna märkesvaror ökade 3 % 

ifjol, från 9,4 % 2002 till 11.4 % 2003. Ök-
ningen finns inom alla varukategorier. 3 
% motsvarar 3 miljarder konsumentkro-
nor. Källa: Fri Köpenskap. /LG
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