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RETNINGSLINJER FOR KURSER  
I ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER TIL HUSDYR OG 

PELSDYR 
 

 
Hjemmelsgrundlag 
 
I bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offent-
lig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer1 
fremgår det af § 7 og § 9 bl.a., at: 

• den besætningsansvarlige kun må indgive lægemidler til sine pro-
duktionsdyr, såfremt den pågældende har gennemgået et af Fødeva-
restyrelsen godkendt kursus i anvendelse af lægemidler til produkti-
onsdyr og kan dokumentere dette  

 
• den besætningsansvarlige kun må lade andre personer indgive læ-

gemidler til sine produktionsdyr, såfremt de pågældende personer er 
fyldt 18 år, har gennemgået et kursus som omtalt ovenfor, er gjort 
bekendt med indholdet af dyrlægens skriftlige anvisning, jf. § 40 i 
bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering 
af lægemidler til dyr, og arbejder under den besætningsansvarliges 
ledelse og ansvar 

 
• personer, der pr. 1. februar 2007 har mere end 6 måneders sammen-

hængende praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæf-
tigelse, herunder indgivelse af lægemidler til dyr, ikke er omfattet af 
kursuskravet. 

 
Kursuskravet trådte i kraft d. 1. februar 2007. 
 
Det er den besætningsansvarliges ansvar at sikre, at han selv og hans medar-
bejdere lever op til uddannelseskravet. 
 
I bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af læ-
gemidler til dyr2 fremgår af § 20, at: 

• dyrlæger kan afholde kursus i anvendelse af lægemidler til produk-
tionsdyr, og at 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1646 af 18. december 2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt of-
fentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer  
2 Bekendtgørelse nr. 1647 af 18. december 2018 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af 
lægemidler til dyr 
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• kurset inden afholdelse skal godkendes af Fødevarestyrelsen, og 
kursusudbyder skal senest 3 uger før afholdelse skriftligt underrette 
Fødevarestyrelsen om kursussted og tidspunkt med reference til det 
godkendte kursus, således at Fødevarestyrelsen kan føre tilsyn med 
kursusforløbet. 

 
 
 
 
Generelt om kurserne  
 
Målsætning:  
 

• At give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om forsvarlig an-
vendelse af medicin til produktionsdyr 

• At give kursusdeltagerne grundlæggende kendskab til lovgivningen. 
 
Undervisere: Dyrlæger. Den teoretiske og den praktiske del af et kursusforløb 
skal ikke nødvendigvis afholdes af samme dyrlæge. 
 
Kursusudbydere kan være såvel praktiserende dyrlæger som landbrugsskoler, 
brancheorganisationer m.fl.  
 
Det kræves ikke, at den dyrlæge, som har rådgivningsaftale med den besæt-
ningsansvarlige, skal afholde medicinhåndteringskursus for besætningens 
medarbejdere. Den besætningsansvarlige kan frit vælge en udbyder af et god-
kendt kursus. 
 
Målgruppen er personer, for hvem det er/kan blive nødvendigt at anvende 
lægemidler til produktionsdyr. Personer, der pr. 1. februar 2007 har mere end 
6 måneders praktisk erfaring med produktionsdyr fra fuldtidsbeskæftigelse, 
herunder erfaring med indgivelse af lægemidler til dyr, er ikke omfattet af 
kursuskravet.  
 
Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisningen kan gen-
nemføres på andre sprog, men et vist danskkendskab anses for at være en 
nødvendighed, idet personer, til hvem det overlades at indgive lægemidler til 
produktionsdyr, skal kunne forstå de anvisnings- og tilbageholdelsessedler, 
som dyrlægen udleverer i forbindelse med anvendelse, udlevering eller ordi-
nering af lægemidler.  
 
Kursets varighed skal være mindst 8 timer og skal bestå af en teoretisk og en 
praktisk del. Den teoretiske del skal afholdes først og udgøre mindst 4 timer. 
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Den praktiske del skal bestå af mindst to timers undervisning. Der gives såle-
des mulighed for, at kursusudbyder, evt. i samråd med kursisterne, kan vægte 
teori og praksis forskelligt, f.eks. 1-1 eller 3-1.  
 
Godkendelse: Kursusudbyder skal skriftligt eller elektronisk indsende ansøg-
ning om godkendelse af kurset til den lokale veterinærenhed med oplysninger 
om indhold og omfang af det påtænkte kursus. Ansøgningen bør indsendes 
mindst en måned før planlagt kursusafholdelse. Veterinærenheden behandler 
ansøgningen og underretter ansøgeren om, hvorvidt kurset er godkendt. 
 
Et kursus skal kun godkendes én gang, medmindre der foretages ændringer af 
indholdet. 
Kursusudbyderen forpligter sig til løbende at holde kurset opdateret i henhold 
til gældende regler. 
 
En gruppepraksis eller en sammenslutning af dyrlæger kan i fællesskab ansø-
ge om godkendelse af et kursus. Et godkendt kursus kan anvendes af autorise-
rede dyrlæger, som vil afholde medicinhåndteringskursus. Hver enkelt dyrlæ-
ge skal således ikke godkendes til at måtte afholde medicinhåndteringskursus, 
men skal anvende et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus. 
 
Underretning af den lokale veterinærenhed om kursussted og tidspunkt skal 
foretages af kursusudbyder senest tre uger før kursets afholdelse. Underret-
ningen skal ske skriftligt med reference til, hvilket godkendt kursus der an-
vendes. 
 
Dokumentation for gennemført kursus skal udfærdiges at kursusudby-
der/underviser i form af et kursusbevis. Af kursusbeviset skal fremgå, hvornår 
den navngivne kursist har gennemført hhv. den teoretiske og den praktiske del 
af kurset, kursets indhold i punktform og underviserens underskrift. Kursus-
beviset skal være kursisten i hænde senest 8 dage efter afslutning af kursets 
praktiske del. 
 
Udgifter til kursernes afholdelse er det offentlige uvedkommende. 
 
 
Kursusindhold 
 
Som nævnt ovenfor skal kurset være af mindst 8 timers varighed og bestå af 
en teoretisk del på mindst 4 timer og en praktisk del på mindst 2 timer. Den 
teoretiske del skal være generel, dvs. dækkende for alle arter af produktions-
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dyr, hvorimod den praktiske del kan være dyreartsspecifik. Såfremt det øn-
skes, kan den praktiske del gennemføres i besætningen.  
 
Kurset skal opfylde samtlige krav, som er anført i bekendtgørelser og ret-
ningslinjer.  
Ansøgningen skal indeholde en direkte henvisning til retningslinjernes krav til 
kursusindhold. 
 
Kurset skal som minimum indeholde følgende elementer: 
 
Teoretisk del: 
 

• Udsnit af relevant lovgivning: 
o Bekendtgørelse nr. 1646 af 18. december 2018 om dyreejeres 

anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fø-
devarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer  

o Bekendtgørelse nr. 1647 af 18. december 2018 om dyrlægers 
anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr  

o Bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2018 om sundheds-
rådgivningsaftaler for kvægbesætninger 

o Bekendtgørelse nr. 1648 af 18. december 2018 om sundheds-
rådgivningsaftaler for svinebesætninger 

o Bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2018 om obligatorisk 
sundhedsrådgivning i minkfarme 

o Bekendtgørelse nr. 299 af 29. april 2004 om sundhedsrådgiv-
ningsaftaler for akvakulturanlæg 

o Bekendtgørelse nr. 214 af 17. marts 2006 om sundhedsrådgiv-
ningsaftaler for fåre- og gedebesætninger 

o Bekendtgørelse nr. 1313 af 22. november 2018 om grænse-
værdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svine-
besætninger 

o Bekendtgørelse nr. 940 af 28. juni 2018 om særlige foranstalt-
ninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætnin-
ger 

• Motivation (fødevaresikkerhed, resistensudvikling) 
• Medicintyper, herunder opbevaring 
• Medicineringsteknik, herunder injektionssteder 
• Hygiejne og sikkerhed ved medicinanvendelse 
• Optegnelser 
• Tilbageholdelsestid 
• Mærkning af behandlede dyr 
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• Bortskaffelse af medicin efter ordineringsperiodens udløb/overskredet 
holdbarhed; bortskaffelse af kanyler 

 
Kravet om, at den teoretiske del skal omfatte alle dyrearter, kan ikke fraviges. 
Formålet med kravet er at spare medarbejdere for at skulle gennem et helt nyt 
kursusforløb, hvis de f.eks. begynder at arbejde med svin i stedet for med 
kvæg. 
 
Internetbaserede kurser vil kunne godkendes for så vidt angår den teoretiske 
del, såfremt de i øvrigt opfylder de i retningslinjerne beskrevne krav. 

 
Praktisk del: 
 

• Instruktion i anvendelse af medicin 
• Praktisk anvendelse af medicin, injektionsteknik m.v. 
• Hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse 
• Opbevaring af medicin 
• Bortskaffelse af medicin og kanyler 
• Registrering af udførte behandlinger, herunder øvelse 
 

Kursusforløbets praktiske del skal afholdes hurtigst muligt, og højst 35 dage 
efter afslutningen af den teoretiske del. 
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