
 
 
 
 
 
 

Hjælp os - med at hjælpe dig (En lille bøn)! 
 

Mange af jer er rigtig gode til at ringe ind med det antal 
dyr vi skal tilse ved et akut-besøg 😊 
På det sidste, har der desværre været en tendens til, at 
der er +1,2,3 eller flere dyr, som skal tilses når vi ankom-
mer til besætningen. Vi tilser selvfølgelig dyrene, men 
det betyder at vores program skrider, og at næste kunde 
bliver udskudt – og den ”næste kunde” er muligvis dig! 
Vores bøn: Hvis I efter at have bestilt besøget finder 
flere dyr til dyrlægen, så ring venligst ind til kontoret 
igen. På den måde kan vi optimere turene bedst muligt, 
så I får hurtigst muligt besøg samt aftalte tider overhol-
des 😊 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicinhåndteringskursus for fåre- og gedeavlere 
 

Der er allerede blevet sendt en invitation om medicin-
håndteringskursus ud til de fåre- og gedeavlere vi har på 
vores mail-liste. Men hvis du ikke har set dette, så giv os 
et kald og få en særskilt invitation. Kurset er relevant li-
gegyldigt om du har 100 dyr eller blot 4 hygge-får i bag-
haven. Svarfrist 2. november! 
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Dyrlægerne årsmøde 
 

Lidt inside viden 😊 
Den 7.-9. oktober var der årsmøde for alle 
faggrupper af dyrlæger på Nyborg Strand.  
Torsdag bød på den nyeste viden inden for 
forskellige områder af yverbetændelse. Fre-
dag stod på ”Licens-to-produce”. Dette er et 
emne som ikke kun er relevant for jer, men i 
særdeleshed også os produktionsdyrlæger. 
Hvordan skal vi brødføde verdenens befolk-
ning, når der i 2050 er mange millioner flere 
end vi er nu – og hvordan gør vi dét og samti-
dig passer på vores klima? Og hvad med vores 
husdyrproduktion og alle køernes prutter? Es-
ben Lunde Larsen, som i dag er direktør i 
World Ressources Institute, var en af debattø-
rerne.  
Lørdag afholdt Faggruppe Kvæg Ungdomsårs-
møde. Som nogle af jer måske er bekendte 
med, er der stor mangel på kvægdyrlæger i 
praksis. Denne dag var sat af til at blive klo-
gere på, hvorfor de unge ikke vælger at gå 
Kvæg’vejen inde på landbohøjskolen, hvorfor 
de kvægdyrlæger som ér derude, ikke holder 
til at være i praksis. Og ikke mindst til at give 
de studerende et reelt indblik i praksislivet – 
at vi ikke kun sidder foran en computer hele 
dagen, men faktisk bruger en del tid på en-
keltdyrsdiagnostik og rådgivning ude på går-
dene. 18 modige studerende havde taget sig 
ulejligheden til at komme og høre budskabet 
og byde ind med deres idéer. 

 

Tjekker du, om medicinen fra apoteket stemmer 
overens med det, du får ind ad døren? 
 

Du har bestilt 8 flasker Penovet og har modtaget 5 fla-
sker. Du opdager det ikke, eller tænker: ”det går nok 
med det”. Vær opmærksom på, at de 8 flasker alligevel 
står registreret i dit medicinregnskab!! Så ved kontrol, vil 
der mangle 3 flasker Penovet! 
Ved en kontrol, så er det DIT ansvar, at regnskabet stem-
mer overens. Vi opfodrer derfor alle til at bibeholde den 
gode stil, og jævnligt tjekke jeres medicinregnskab. En af 
faldgruberne, vi kender til, som kan få forvirringen frem i 
den mest pertentlige landmand (og dyrlæge!), er når 
apoteket ikke har leveret den mængde, der står på fak-
turaen. Så gør jer selv den tjeneste at tjekke efter med 
det samme, når kassen med apotekervarer står indenfor 
døren. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

FÅ STYR PÅ MEDICINEN – OG UNDGÅ PROBLEMER 
Problemer med medicinregnskab i forbindelse med 
uanmeldte kontroller fra myndighederne kan koste 
rigtig dyrt og blandt andet være årsag 
 til træk i hektarstøtten.  
 

Hvilke problemer ses oftest? 
Der er mange ting som kan gå galt, men her er nogle af 
de hyppigste årsager: 

 Beregnet lager i DMS stemmer ikke overens 
med fysisk lager på bedriften 

 Der findes medicin, som har overskredet sin 
holdbarhedsdato (udløbet) 

 Der findes medicin, som ikke længere er aktuel, 
dette kan for eksempel opstå når besætnings-
diagnoser nedlægges eller ændres  

 Der findes medicin, som er udleveret til efter-
behandling af enkeltdyr, og hvor eventuelle re-
ster ikke er kasseret efter endt behandling  

 Der findes medicin, som ikke er korrekt mær-
ket, det kan for eksempel opstå hvis tuber ta-
ges ud af papkassen / posen med anvisning 

 

Sådan får du styr på din medicin  
Den helt simple og sikre løsning til at få styr på sit me-
dicinlager er følgende procedure:  

 Tag alt medicin ud af medicin- og køleskabet 
 Træk en lagerstatus fra DMS 
 Kassér medicin, som ikke skal være på lageret i 

henhold til DMS 
 Evt. uoverensstemmelser mellem beregnet la-

ger og fysisk lager reguleres 
 Gentag procedure på uge eller månedsbasis 

 

Ved tvivl, for eksempel store afvigelser mellem bereg-
net lager og fysisk lager anbefales det at rådføre sig 
med dyrlægen eller dyrlægens kontor. Uoverensstem-
melser kan skyldes mange forhold. Blandt andet kan 
dyrlægen have fejlindberettet en recept, apoteket kan 
have landmand eller ansatte kan have lavet fejlindbe-
retninger, der kan være misforståelser omkring besæt-
ningsdiagnoser mht. dosis, antal behandlinger osv.  

Nyt fra Dyrlæger & Ko 
I dette nummer kan du læse om hvorfor Simherd er genial at bruge i forbindelse med budgetlægning, og hvorfor 
du skal rydde op i medicinskabet med jævne mellemrum.    
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SIMHERD – GENIAL TIL BUDGETLÆGNING 
Budgetsæsonen er flere steder allerede godt i gang. Sim-
herd kan bruges til mange ting, men er særlig anvendelig 
i forbindelse med budgetlægning.  
 
Ved at bruge Simherd inden budgetterne lægges helt 
fast, kan du få en beregning af hvilken investering eller 
handlingsplan som vil give det største afkast i din besæt-
ning. På den måde kan du mere præcist få sat kroner og 
ører på de ambitioner og planer du har for fremtiden og 
særligt i det kommende budgetår.  
 

Eksempler på brug af Simherd ved budgetlægning 
Med Simherd kan din dyrlæge for eksempel regne på 
hvad det forventede afkast vil blive af en given investe-
ring. Et eksempel kunne være en investering i aktivitets- 
og drøvtygningssensorer eller velfærdstiltag i syge- og 
kælvningsområdet. Overvejer du at udvide besætningen 
med flere køer eller for eksempel reducere dit opdræt, 
så er Simherd helt perfekt til at regne på konsekven-
serne. Endelig er Simherd fantastisk til at vurdere for-
skellige potentialers indvirkning på økonomien. Er det 
for eksempel bedst at fokusere på yversundheden eller 
klovsundheden i det kommende budgetår? 
 

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan være dig behjælpelig 
med Simherd beregninger.  

Eller fejl fra apote-
ket (se forrige side) 


