
 

Udarbejdet af Dansk Ride Forbunds Veterinærkonsulent Mette Uldahl – maj 2015 
 

Efterbehandling af heste med receptpligtig medicin 
 
Muligheder for at lade andre end hesteejeren varetage behandling af en hest 
Når heste skal behandles med receptpligtige lægemidler udleveret af en dyrlæge i forbindelse med sygdom, 
kan det give praktiske problemer for ejeren at komme i stalden flere gange dagligt for at give medicin til 
hesten. Særligt hvis der er tale om en kronisk sygdom med et langvarigt behandlingsforløb. 
Der er ifølge loven mulighed for at få andre end hestens ejer til at behandle hesten. Hvis man vælger det, skal 
man være opmærksom på følgende: 
 
Hestens ejer er ansvarlig for opbevaring af alle lovpligtige anvisninger og tilbageholdelsessedler fra dyrlægen 
samt korrekt opbevaring af lægemidler og korrekt behandling af hesten. 
 

Det er som udgangspunkt altid hestens ejer, der er ansvarlig for at medicineringen foregår korrekt. Hestens 
ejer skal omhyggeligt videregive de anvisninger dyrlægen har givet for behandling til den/de andre person/er, 
der skal behandle hesten. 
 

Man kan i visse tilfælde indgå en skriftlig eller mundtlig aftale om, at andre overtager ansvaret for 
ovenstående. I det tilfælde anbefales det at lave en udførlig skriftlig aftale,  eksempelvis som en del af en 
staldkontrakt. 
 

Hvis der er tale om efterbehandling af en hest, der ikke er udmeldt fra konsum (fødevareproducerende dyr), 
skal man have medicinhåndteringskursus for at give hesten medicin. Det anbefales dog alle at tage et 
medicinhåndteringskursus, uanset status på de heste man behandler. 
 

Der må i alle tilfælde kun behandles med receptpligtige lægemidler, som er udskrevet af en dyrlæge. Rester af 
medicin skal afleveres på apoteket og må under ingen omstændigheder bruges til behandling af andre heste. 
 
Opbevaring af lægemidler til heste 
Hesteejeren har ansvar for at lægemidler opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængelig for 
uvedkommende.  Derfor er det korrekt at lade medicinbehandling være en adskilt handling, således at det 
eksempelvis ikke sker i direkte sammenhæng med fodring af staldens heste (medicin i fodervognen).  
 

Ved at medicinere en behandlingskrævende hest i stalden særskilt, vil man også forebygge risikoen for 
spredning af medicinrester til personalet og andre heste. Det er hensigtsmæssig i forhold til doping-
problematikker hos konkurrenceheste og rent etisk i forhold til fejloptagelse af medicin i andre 
heste/mennesker end den behandlingskrævende hest. 
 

Det anbefales, at have en skriftlig instruktion med anvisninger fra dyrlægen opbevaret sammen med 
receptpligtige lægemidler. 
 
Ansvarsforhold ved at påtage sig medicinering af anden mands hest 
Hvis andre end hestens ejer efterbehandler med receptpligtig medicin på ejerens vegne anbefales det, at man 
har orienteret sig omkring eventuelle ansvars- og forsikringsmæssige forhold i tilfælde af skader eller 
komplikationer i forbindelse med behandlingen samt ved myndighedskontrol. 
 

Det kan være aktuelt, hvis en hest får bivirkninger af behandlingen eller hvis behandleren/ personalet bliver 
skadet af hesten under behandlingen. 
 
Hvis rideskolepersonale eksempelvis efterbehandler en hest, der har fødevareproducerende status (ikke 
udmeldt fra konsum) og medicinoptegnelser eller dyrlægens anvisninger ikke er fulgt, kan der udskrives en 
bøde i forbindelse med myndighedskontrol. I det tilfælde er det vigtigt, at der en klar aftale om, hvem der skal 
påtage sig ansvaret og hermed betaling af bøden. 


