
- vaccination
- udvidet tandeftersyn inkl. rasp/udtræk
- ormekontrol forår
- udvidet ormekontrol efterår

Lovpligtigt kursus i medicin-
håndtering for hesteejere
På kurset lærer du, hvordan medicin skal opbevares, håndteres og indgives til heste. Kurset anbefales varmt for 
alle hesteejere – også selvom du ikke har hesten opstaldet hjemme hos dig selv. Kursets formål er at lære hes-
teejere den korrekte håndtering af udleverede receptpligtige lægemidler, således at optimal behandling af hesten 
sikres indenfor lovens rammer.

  Hvis du selv giver din hest ormekur eller receptpligtig salve, 
  så er det et lovmæssigt krav, at du har taget dette kursus. 

  På kurset lærer du at give hesten medicin via injektion, 
  hvilket kan give dig stor besparelse på dyrlægebesøgene, 
  hvis din hest bliver syg og skal sprøjtes flere gange daglig. 

Efter endt (bestået) deltagelse i Medicinhåndteringskurset på Hesteklinik Herning, er det lovligt for din dyrlæge at 
udlevere/skrive recept på medicin til behandling af hestene i stalden. Kursusdeltagerne modtager et bevis efter 
gennemført kursus. Det bemærkes, at jeg som dyrlæge ikke er eneansvarlig for, at du som hesteejer efterlever 
reglerne, men at vi alle har en fælles interesse i at behandle vore heste bedst muligt – og lovligt. Der findes enkelte 
lovmæssige undtagelser for at tage dette kursus. Hvis man  fx kan dokumentere mindst 6 måneders fuldtidsarbe-
jde med hest før 2007 eller hvis alle heste i stalden er udmeldt fra konsum. Det skal stå i hestepasset, hvis hesten 
er udmeldt fra konsum, og det betyder, at hesten ikke må slagtes/benyttes til fødevarer. Uanset hvad, så mener 
vi, at alle hesteejere har stor fordel i at kende reglerne. 

Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Teoridelen tages via internettet, hvor den studerende arbejder 
hjemme. Teoridelen er opdelt i moduler, der kan læses i individuelt tempo. Hvert teorimodul afsluttes med en lille 
test. Anslået tidsforbrug til teoridelen er 6-8 timer. Den teoretiske del skal være bestået, før deltagelse i den prak-
tiske del. Kurset gælder for alle dyrearter, hvorfor man også kommer omkring alle landbrugsdyrene i teoridelen. 
Som kursusleder står jeg til rådighed for spørgsmål sendt på mail, så alle burde komme igennem. På den prak-
tiske del vil vi først samle op på evt. spørgsmål og kommentarer fra teorien. Dernæst fortæller jeg ganske kort 
om de lægemidler, I vil kunne komme til selv at give jeres hest som injektion, via munden eller som salve. Et vist 
kendskab til de anvendte medikamenter bør reducere risikoen for fejlanvendelse og dermed forøge hestenes livs-
kvalitet. Derpå vil vi øve os i give injektioner (på appelsiner), inden vi går ned i stalden for demonstration på heste. 

Pris kr. 750,- inkl. undervisning, materialer og kursusbevis. 
Tid, sted og tilmelding: www.hesteklinikherning.dkInvitation

Må du have 
medicin 
i stalden?


