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Vi kan nu tilbyde at tage røntgenbilleder hos 

klienten med vores nye røntgentrailer. Der findes 

i dag digitale røntgenappater, som let kan 

medbringes til røntgenundersøgelser i stalden. 

Betingelsen for at lave gode røntgenbilleder er 

imidlertid ikke apparatet, men gode forhold 

omkring hesten, som vi har på klinikken. Vi har 

derfor indrettet en trailer som en nøjagtig kopi af 

vores klinikforhold. 

Motivationen for os har været en lettere tilgang til 

at få screenet alle unghestene hos vores avlerne. 

Hestene screenes for bla. OCD og ungdyrsspat 

(1½-2 års gamle), og det betyder at avleren tidligt 

kan tage stilling til, om hesten skal opereres eller 

en sjælden gang slås ned. 

Antallet af røntgenbilleder ved en screening er 

mindre end det, vi normalt tager til en 

handelsundersøgelse. Det kan betyde, at når 

hesten skal sælges, skal der tages ekstra 

røntgenbilleder af hesten. 

Du er velkommen til at forhøre nærmere på 

info@hestedoktor.dk eller 20 70 40 44. 

Mobil røntgenklinik 

Chipmærkning 
Vi gentager successen fra i foråret med en 

chipmærkningskampagne. Fordelene ved 

chipmærkning er efterhånden mange:  

• du slipper for at indberette foderplan til 

fødevarestyrelsen hvert år  

• hestene kan behandles med alle 

medikamenter uden undtagelse  

• du må selv give din hest ormekur og give 

dem medicin intramuskulært ved sygdom 

• medicinsiderne i de nye hestepas skal ikke 

udfyldes 

Da hesten registreres i fødevarestyrelsen, kan den 

ikke udføres af Danmark uden ejerens tilladelse, 

idet alle heste tjekkes inden de forlader landet.  

I perioden fra 1. 1. 1. 1. oktoberoktoberoktoberoktober    til til til til 33331. 1. 1. 1. decemberdecemberdecemberdecember tilbyder 

vi chipmærkning til stærkt reduceret pris: 

• 1. hest: 450 kr + moms og kørsel 

• 2.-5. hest: 325 kr + moms 

• efterfølgende: 250 kr + moms 

Det er vigtigt, at du ringer i god tid og bestiller 

besøget, idet vi skal fremsende papirer, som du 

skal udfylde inden vi kommer. 
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Medicinhåndteringskursus 

Hvis du ikke har 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med husdyr 

(ved fuldtidsbekæftigelse i en besætning før 1. januar 2007), herunder 

indgivelse af lægemidler til dyr, må du ikke selv give din hest medicin. End 

ikke en ormekur! De eneste undtagelser er, hvis du har bestået et godkendt 

medicinhåndteringskursus, eller hvis alle dine heste er chipmærket (det er 

ikke nok at chippe én hest i besætningen). Vi planlægger at gennemføre et 

eller flere medicinhåndteringskurser i løbet af efteråret. Kurset vil bestå af en 

teoretisk del på ca. 6 timers varighed, som kan gennemføres hjemme via 

internettet. Efter tilmelding kan kursisten selv gennemføre teoridelen, 

hvorefter der afholdes et 2½ times praktisk kursus. Når du har bestået 

medicinhåndteringskurset, må du gerne indgive medicin til andres heste, så 

længe lægemidlerne er ordineret af en dyrlæge. 

Prisen for hele kurset er 400,00 + moms pr. person. Vi gennemfører kurset, 

når der er tilstrækkelig mange tilmeldinger, og du kan allerede nu tilmelde 

dig på info@hestedoktor.dk eller 20 70 40 44. 
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Du har nu muligheden for at 

modtage vores nyhedsbreve 

direkte i din mailboks 

Tilmeld dig på 

www.hestedoktor.dk 

Side 2 Nyhedsbrev

Ny medarbejder 

Den 1. september 2009 har vi ansat Anne Mette 

Brogård som veterinærsygeplejerskeelev. Hun er 

26 år gammel og har god erfaring med heste, da 

hun selv har heste og har været ansat hos bla. 

Agnete Berner. Annemette arbejder på klinikken i 

øjeblikket og skal starte sit skoleforløb i januar 

2010. Vores klienter vil især møde hende på 

klinikken og vi håber at I vil tage godt imod vores 

nye medarbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orm 
Føllene, der er født i foråret/sommeren har 

allerede fået deres første ormekur, da de var en 

måned gammel. Føllene skal behandles igen når 

de er 3-4 mdr. gamle, altså i løbet af efteråret. 

Ved juletid skal I vurdere føllenes huld. Synes I, at 

de er magre eller vommede, kan det betyde at 

føllet har orm.  

Til foråret er det tid til endnu en ormekur, denne 

bør følges af endnu en gødningsprøve 10 dage 

efter (resistensundersøgelse). Dette for at sikre, at 

ormekuren har effekt.  

Plagene tages nu hjem fra sommergræs, mange af 

dem har fået en ormekur midt på sommeren. 

 

De skal behandles i løbet af efteråret, og ganske 

som føllene igen i foråret. Også her bør man 

aflevere en gødningsprøve og efterfølgende 

undersøge for resistens 10 dage efter. 

 


