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Kampagne 2013 

- Vandmedicinering af fravænningsgrise 

Resultater: 

• Dyrlægens anvisning følges ikke i 31 % af tilfældene 

 

• Medicinoptegnelser i forbindelse med vandmedicinering 
er ikke foretaget eller er utilstrækkelig i 53 % af 
tilfældene. 
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Dyrlægens anvisning 

Sanktioneret på følgende forhold: 

• For kort behandlingslængde  

• For lang behandlingstid (få tilfælde) 

• Behandling på forkert indikation 

• Forkert administrationsmåde 

• Dosisfravigelse (begge retninger) 
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Medicinoptegnelser 

Følgende skal fremgå: 

• Dato for behandlingens indledning og afslutning 

• Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet 

• Årsag til behandlingen 

• Hvilket lægemiddel, der er anvendt 

• Dosering af lægemidlet og administrationsrute 
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Interviews 

Antydning af systematisk, forebyggende 
antibiotikabehandling: 

• ”Fra mandag i ugen efter indsættelse behandles i 10 
dage” 

• ”Alle dyr behandles dag 6” 
• ”Medicinerer systematisk 6 dage om uge efter dyrlægens 

anvisning” 
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Nye regler indført pr. 1. juni 2014 
(fuldt implementeret 30. september 2014) 

Hensigt: 

• at modvirke uhensigtsmæssig anvendelse af 
flokbehandling  

• styrket veterinærfagligt grundlag forud for flokbehandling 

• en del af indsatsen for at sikre ansvarlig anvendelse af 
antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for 
antibiotikaresistens  
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Besætningsdiagnostik 

- frekvens og hvordan 
• BEK nr. 534 af 27/05/2014 om sundhedsrådgivningsaftaler 

for svinebesætninger 

• § 44: Ordinering til flokbehandling kun i forbindelse med 
besætningsbesøg (rådgivningsbesøg eller kort sygebesøg) 

• § 45: Udtagning af prøver fra behandlingskrævende svin for 
hver diagnose og inden behandlingen indledes. Maksimal 
intervaller mellem prøveudtagning: 

– AR: 12 mdr., ER: 8 mdr., SR: 6 mdr. 

• § 46: Ved prøvesvar: Evaluere og evt. korrigere behandling 
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Kommende kampagne og evaluering 

Effekten af reglerne vedrørende flokmedicinering evalueres 
medio 2015 

 

Kampagnen ”Flokmedicinering af svin” gennemføres i periode 
august til december 2015. Fokus på dyrlægens procedurer i 
forbindelse med prøveudtagning og diagnostik, terapi samt 
udarbejdelse af handlingsplaner. Der fokuseres også på, at 
besætningsejeren følger dyrlægens anvisninger. OBS – 
kontrol rækker udenfor perioden! 
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Forbrug 
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Massiv politisk interesse 

 

 

!!!!!!!!!!!!!! 
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Handlingsplan for husdyr-MRSA 

”Effekten af stramningerne vedrørende flokmedicinering af svin, indført 
i sommeren 2014, evalueres medio 2015. På baggrund af evalueringen 

tages stilling til, om der bør iværksættes yderligere begrænsninger af 

flokmedicinering i svineproduktionen. Aftaleparterne har i den 

forbindelse drøftet muligheden for at halvere perioden for 

laboratorieundersøgelse således, at dyrlægen i besætninger under 

sundhedsrådgivningskategorien ”Almindelig rådgivning” maksimalt kan 
behandle samme sygdom i 6 mdr. ved flokmedicinering, før en ny 

prøve skal udtages.” 
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Praktiske erfaringer 

Ingen konkrete erfaringer fra kontrollen endnu – 
sanktioneres først nu. 

 

MRSA-handlingsplan netop vedtaget – fortsat fokus på 
området. 
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Behandlingsvejledningen 

Differentieret Gult Kort 

Titel 13 


