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Medicineringar – registrering och sammanställning 

 
För att kunna registrera medicineringar behövs en grundtabell med de preparat som används i den egna 
besättningen. Tabellen finns under menyvalet Arkiv, Behandlingsjournaler, Registrera journaler. I 
programmet finns från början en enkel grundtabell men det är meningen att den skall ändras så att den 
innehåller just de preparat som är aktuella för den egna djurbesättningen. 
 
Vill du ha hjälp med att skapa en grundtabell, anlita din rådgivare eller sänd/faxa/maila en lista till PigWin 
Support. Du kan då få tillbaka en grundtabell i fil-form som läggs in i ditt PigWin Sugg. 
 

 
 

Varje diagnos och dess 
behandling ges en kod – ett 
Jour.Id som sedan används vid 
registreringen. På bilden till 
vänster visas ett utdrag ur en 
grundtabell. 
Veterinärens namn eller signatur 
skrivs efter den 
rekommenderade dosen 
(nyhet!). 
 
Skriv ut grundtabellen och ha 
den intill datorn.  
 

 

Visa medicineringar på suggkortet 
 
Du kan själv göra inställningar i programmet där du väljer om och hur många tidigare behandlingar som ska 
skrivas ut på suggkortet. Välj Arkiv, Gen. Inställn, Utskrift.  

 
 
 
Klicka i rutan ”Medi” 
 
 
 
Skriv antal tidigare behandlingar du vill visa.  
 
 
 
Klicka på OK  
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Registrera behandlingar .. 
 
...antingen på bilden Medicin under Suggor 
(suggor, gyltor, diande grisar).  
 

 Mängd: Total mängd förbrukad 
antibiotika  

 Antal: Alltid 1 för suggor. För 
diande smågrisar gäller det antal 
grisar som blivit behandlade.  
 

 
 

 
 
…eller under Ungdjur (diande spädgrisar 
och/eller avvanda grisar) ... 

 
 
... eller från suggkortet genom att klicka på 
den tredje ikonen från vänster (Medicin).  
En liten inrapporteringsbild för 
medicineringar visas då intill eller ovanpå 
suggkortet. 
 
 
 

 

 

 
 
En flerdagarsbehandling för en sugga kan summeras till en rad. Var noga så att den totala mängden för-
brukad antibiotika registreras på suggan sista behandlingsdagen så att karenslistan stämmer. Karensen 
räknas alltid från behandlingens sista dag.   

 

Ex; Sugga 64201 blir behandlad sista dagen den 16 mars.  

 

 

 

 

 

 

I denna besättning betyder koden 117 att suggan blivit behandlad för Grisningsfeber och hon har fått 
antibiotika i flera dagar och den totala åtgången av anvisad antibiotika har varit 70 ml.  
Observera att sugga 64201 har fått diagnosen med kod 117 ställd EN gång, därav antal=1. Skulle samma 
sugga vid ett senare tillfälle bli diagnostiserad med grisningsfeber igen eller annan sjukdom så registreras 
behandling igen på en ny rad.  
 
Diskutera alltid registreringen med besättningsveterinären så att han/hon godkänner sättet att bokföra 
medicinförbrukningen på.  
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Att skriva ut en lista med enskilda behandlingar 
Gå till Analyser, Hälsoanalys, Besättningsbok. Fyll i önskat datumintervall Ett exempel på en Besättningsbok 
visas här nedan. 

 
 
Listor med enskilda behandlingar kan även skrivas ut från bilderna Suggor, Medicin eller Ungdjur medicin. 
På de listorna syns inte läkemedel i klartext men man kan istället välja att skriva ut vissa specifika Jour.Id. 

 

Att skriva ut en summering 
En summering kan göras av hur mycket preparat som förbrukats under en period samt till vilka diagnoser 
det använts. Gå till Analyser, Hälsoanalys, Behandlingsjournaler. Välj tidsperiod. 
 

 
 

Att skriva ut en Karenslista 
Det går också att skriva ut en lista med vilka suggor som fortfarande har karenstid efter en behandling. En 
sådan lista finns under Analyser, Hälsoanalys, Karenslista. 

 
 


