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Af seniorprojektleder
Marianne Kaiser

Der sker ’ofte’ eller ’af og til’ 
fejl ved medicinering i de dan-
ske svinebesætninger. Det er 
en af fl ere konklusioner fra 
en række telefoninterviews 
VSP gennemførte i 2012. I un-
dersøgelsen deltog 10 dyrlæ-
ger med svinerådgivning som 
kerneydelse. Fokus var især 
på vand- og fodermedicine-
ring, men der blev også spurgt 
ind til andre forhold. 

Mange af dyrlægerne var 
enige om, at staldpersonalet 
manglede viden i behandling 
af grise. Flere mente for ek-
sempel at personalet mangle-
de instruktion i beregning af 
dosis og var for dårlige til at 
vurdere, hvor mange grise der 
skal behandles i en given situ-
ation. 

Nogle dyrlæger mente, at 
staldpersonalet ikke forstod, 
at selv små fejl kunne have en 
stor betydning - for eksempel 
ved forkert dosering. Ifølge 
deres vurdering har mange 
svært ved at stille diagnoser 
og påbegynde behandlingen 
på det rigtige tidspunkt.

Sproglig barriere
Alle de adspurgte dyrlæger 
var involveret i oplæring af 
nye medarbejdere. Forklarin-
ger og vejledning ved at ’gå 
stuegang’ var meget brugt. De 

fl este udleverede en form for 
skriftligt undervisningsmate-
riale på dansk. 

Dyrlægerne oplevede en 
sproglig barriere, når de skul-
le rådgive udenlandske med-
arbejdere. De benyttede sjæl-
dent skriftligt materiale på 
fremmedsprog og ønskede, 
at der fandtes mere undervis-
ningsmateriale for eksempel 
på russisk.

Systematik
Dyrlægerne selv var ikke sær-
lig systematiske i rådgivning 
af medicinanvendelse. Når 
de iværksatte en behandling, 
skete det normalt på bag-
grund af deres erfaring, spe-
cifikke besætningsforhold, 
antal syge grise og selvfølge-
lig også diagnosen. 

Ved opfølgning var det me-
get ualmindeligt at anvende 
en rutinemæssig fremgangs-
måde. Svarene gav også ind-
tryk af, at dyrlægerne var 
usystematiske ved kontrol af 
vandtilførsel og vandhygiejne. 

Ni ud af ti vurderede grisenes 
vandtilførsel, når de skønne-
de, at der var behov. Det vi-
des ikke om mere systematik 
i rådgivningen vil øge kvalite-
ten af rådgivningen.

Sti-vis behandling
Blandt dyrlægerne var der 
meget stor forskel på, hvor 
mange grise der skulle være 
syge, før de anbefalede at me-
dicinere. Det gjaldt både ved 
behandling af luftvejslidelser 

og diarré. 
Sti-vis behandling blev som 

oftest anbefalet i syge- og op-
samlingsstier, og når der var 
meget lidt sygdom i en sek-
tion. Hos dyrlægerne var der 
bred enighed om, at tekniske 
besværligheder var deres stør-
ste udfordring, når de skulle 
have landmændene til at be-
handle på sti-niveau. 

Til gengæld var fakto-
rer som økonomi, underbe-
manding og manglende for-
andringsvillighed mindre 
betydende. Nogle dyrlæger 
nævnte, at visse landmænd 
var bange for utilstrækkelig 
eff ekt ved sti-vis behandling. 

Personlig beskyttelse
Dyrlægerne vurderer, at det 
var under 10 procent af land-
mændene, der beskytter sig 
selv, når de håndterer medi-
cin. De fl este anbefalede land-
mændene at bruge maske og 
handsker, men emnet blev 
sjældent diskuteret i rådgiv-
ningen. Ingen dyrlæger anbe-
falede at opsætte udsug over 
blandestedet.

Medicindosereren Medliq 
testes for tiden i VSP.

De 10 interviews havde til 
formål at give et fi ngerpeg om 
praksisforhold vedrørende 
medicinering, der kan dan-
ne grundlag for kommende 
strategier og indsatsområder 
i VSP. Undersøgelsen er lil-
le, og her er kun beskrevet es-
sensen af mange metoder og 
overvejelser blandt dyrlæger-
ne. Sammenfatningen er der-
for kun en indikation af nogle 
tendenser i svinerådgivnin-
gen.

Ti dyrlæger om medicin
VSP: Der sker ’ofte” eller ’af og til’ fejl ved medicinering i de danske svinebesætninger.

Medicindosereren Medliq 
testes for tiden i VSP.

Nyt

 ● VSP afprøver for tiden 
medicindosereren Medliq 

 ● Medliq gør det let at 
behandle én sti ad gangen 
i vådfoderbesætninger

 ● Produkttesten forventes 
offentliggjort marts 2013

 
Medliq

Der sker en del fejl ved 
medicinering i svinebesætninger. 
Det mener hovedparten af 
10 danske dyrlæger, der 
blev interviewet af VSP. 
Dyrlægerne efterlyser bedre 
uddannet personale.

 
Konklusion
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