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A K T U E L L T  F R Å N  F Å R H Ä L S O V Å R D E N

Bra att ha till 
hands hemma!

Att själv kunna undersöka 
och ge första hjälpen till 
sjuka djur är tillfredsstäl-
lande och många gånger 
helt nödvändigt. 

F
ör att kunna göra en första un-

dersökning och hjälpa sjuka 

eller skadade får och lamm 

behöver du ha en del i ditt 

gårdsapotek. Observera att gårdsapoteket 

ska förvaras på lämpligt sätt, vilket bety-

der att det inte ska stå i stallfönstret. För-

varingen ska vara ren, torr, ibland kylför-

varing och säker, det vill säga så att inte 

obehöriga får tag på medicinerna. Läs på 

förpackningarna! Där finns information 

och rekommendationer. 

En del fårägare har gått så kallad C15- 

kurs för att få delegerad medicinanvänd-

ning. Dessa har tillgång till många fler 

mediciner än de nedan uppräknade. De 

som inte har delegerad medicinanvändning 

kan själva ge uppföljande behandlingar 

efter att veterinär har inlett behandling. 

Det är också tillåtet att ge läkemedel via 

munnen och även vaccinera får och lamm 

(dock ej med Bluetongue-vaccin!) Tänk 

på att alltid ha tagit tempen på sjuka djur 

innan du ringer veterinären! Det är en 

ofta efterfrågad information. I apoteket 

bör ingå:

•	 Digital termometer

•	 Sond för matning av späda lamm

•	 Nappflaska eller lammbar

•	 Jodopax

•	 Bomull

•	 Glidslem

•	 Flytande tvål

•	 Vätskeersättning

•	 Fryst råmjölk (portionsförpackad)

•	 Blodsockerhöjande medel

•	 Tillgång till lammnäring vid behov

•	 Desinfektionsmedel ex. Virkon S,

 Desidos 

•	 Elastiskt bandage

•	 Framfallsbygel 

•	 Ev. amningspump (för kvinnor)

•	 Selen/E-vitaminpreparat

•	 Engångshandskar

•	 Jodsprit för naveldesinfektion

•	 Klövsax

•	 Zinksulfat (för karantänsbehandling 

av inköpta djur)

När lamningen är i full gång kan det hända många saker. Se till att vara förberedd och 
ha rätt saker i medicinskåpet. Foto: Einar de Wit

I lamningen 

ska det 

alltid fin-

nas:  

•	 2 rena 

hinkar 

med rent, varmt vatten

•	 nagelborste

•	 handdesinfektionsmedel

•	 gamla tidningar/pappers-säckar att ha 

under knäna

•	 långa engångshandskar

•	 gummislang för slemsugning

•	 rena handdukar

•	 lammutdragarlinor av gummi/tvätt-

linor ( ½ - 1 meter långa med ögla i 

ena änden)

•	 tillgång till torr och ren halm

•	 tillräckligt med grindar

•	 öronmärken

Under lamningen ska naglarna all-

tid vara kortklippta! Detta ska helst inte 

åstadkommas direkt innan lamningsas-

sistans. Då är ju naglarna otäckt vassa 

och det är lätt att skada slemhinnor. 

Nej, klipp naglarna korta regelbundet 

och borsta dem noga med nagelbor-

ste innan du stoppar in handen i en 

tacka.

En bra avmaskningsingivare kom-

mer väl till användning i de flesta be-

sättningar förr eller senare. En bra in-

givare ger säkra doser, men bör ändå 

kalibreras regelbundet. Beträffande av-

maskningsmedel så bygger vi i fårhäl-

sovården vår rådgivning på att man tar 

träckprov, får resultaten och därefter 

får recept inringt om det behövs. Alla 

avmaskningsmedel är numera recept-

belagda!

Det finns mycket mera att lägga till 

och kanske kan man ibland även dra 

ifrån! Detta är att betrakta som riktlin-

jer. 

Fårhälsovårdens telefonjour når du 

enkelt genom att ringa 08-725 82 00, 

alla vardagar!

Lisbeth Rudby-Martin, fårhälsoveterinär
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