
D9 / Grundkurs i läkemedelshantering 
För övriga djur som hålls för sällskap och hobby 

 
  

INFORMATION 

Grundkurs i 

läkemedelshantering i digital 

form med videoföreläsningar, 

quizzar och instuderingsfrågor. 

Du kan titta och lyssna på 

materialet när du vill och på 

den tid som passar dig. Den 

teoretiska delen görs på distans 

via vår digitala 

utbildningsplattform och sedan 

kommer Du under en dag till 

Stockholm för att göra de 

praktiska momenten samt 

teoretisk skrivning tillsammans 

med oss. 

 
 

KOSTNAD: 
4750 kr inkl. moms. Under 

kursdagen ingår frukost, lunch, 

fika, snacks och dryck. 

 

För dig som tidigare genomgått 

D9/GKLH för Hund och Katt, 

Häst eller Nivå 3 hos CRACE är 

kostnaden 4000 kr inkl. moms.  

KONTAKT 

WEBBPLATS: 
www.crace.se 
 

E-POST: 
admin@crace.se 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 

  

 

För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till  

personal som arbetar med djursjukvård behöver Du  

gå kursen Grundkurs i Läkemedelshantering. Om du 

har läst GKLH för Hund och Katt eller Häst räcker inte 

detta för att få ge injektioner till Övriga djur som hålls 

för sällskap och hobby. 

 

Grundkurs i läkemedelshantering ger även den som 

redan arbetar eller skall arbeta möjlighet att ge 

injektioner subkutant och intramuskulärt.  

 

DELAR AV INNEHÅLLET 

- Anatomi för aktuellt djurslag 

- Grundläggande farmakologi 

- Läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande 

preparat  

- Hantering av djur på ett säkert sätt 

- Vårdhygien vid injektioner 

- Svensk antibiotikapolicy 

- Svensk författningskunskap inklusive  

straffbestämmelser 

 

FÖR ANMÄLAN 

www.crace.se 

 

Följ oss gärna på Facebook: 

www.facebook.se/utbildningatcrace 

FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA ADMIN@CRACE.SE 
 

mailto:admin@crace.se
mailto:admin@crace.se


KURSUPPLÄGG 

Kursen består av en teoretisk del som är online och en kursdag med praktiska moment. I och 

med att Du deltar genom denna digitala form av Grundkurs i läkemedelshantering kommer 

Du att ta Dig igenom den teoretiska delen själv. Den teoretiska delen utför Du genom de 

hjälpmedel Du tillhandahåller av oss på CRACE AB i form av kurslitteratur, vår digitala 

utbildningsplattform samt annat material som finns där. Kurslitteraturen i form av ett 

kompendium kommer skickas till dig 6–8 veckor innan kursdagen. På utbildningsplattformen 

finns förinspelade videoföreläsningar som Du kan lyssna och titta på hur många gånger Du 

vill, var Du vill och när Du vill. Där finns även quizzar, annan film samt instuderingsfrågor.  

 

 

PRIS: 4750 kr inkl. moms. För dig som tidigare läst D9/GKLH för Hund och Katt, D9/GKLH för Häst 

eller Nivå 3 för Hund och Katt hos CRACE är kostnaden 4000 kr inkl. moms.  

 

 

Innehåll i den teoretiska digitala föreläsningen: 

1. Läkemedelshantering, innefattande följande moment:  

 a) hur olika preparat ska hanteras  

 b) skillnaden mellan olika beredningar av samma preparat  

 c) vikten av datummärkning  

 d) korrekt hantering för att förhindra smittspridning och kontamination  

 e) förvaring av obrutna respektive öppnade förpackningar  

 f) hantering av läkemedelsavfall  

 

2. Anatomi för aktuellt djurslag med fokus på de delar som behövs för att kunna ge 

intramuskulära och  

subkutana injektioner  

3. Grundläggande farmakologi, läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat.  

4. Hantering av djur på ett säkert sätt  

5. Vårdhygien vid injektioner samt svensk antibiotikapolicy  

6. Svensk författningskunskap innefattande den lagstiftning som reglerar arbete inom djurens 

hälso- och sjukvård, inklusive straffbestämmelser. 

 

Den praktiska dagen träffas vi och då får Du utföra de praktiska moment Du behöver för att 

kunna bli godkänd i kursen D9 för smådjur. Vi är i Stockholm. 

 

 

Du skall, för de djurslag utbildningen avser, självständigt utföra nedan moment: 

 - Peroralt ge tabletter, pasta och flytande mediciner 

 - Applicera utvärtes mediciner som t ex salva 

 - Applicera ögondroppar och ögonsalva  

 - Rektalt ge ett lavemang/klyx/mikrolax* 

 - Subkutan och intramuskulär injektion 

 - Subkutan infusion 

 - Intravenös injektion/infusion och anläggandet av perifer venkateter 

 - Anläggande av Suprelorin chip* 

 

Denna dag skriver Du även det teoretiska provet. Efter godkänt teoretiskt prov och 

godkända praktiska moment utfärdas ett kursintyg.  

 

 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

 
* Visas teoretiskt av utbildare. 



ANMÄLNINGS- OCH AVBOKNINGSREGLER 

För kurser, skräddarsydda kurser, utbildning och seminarier:  
• Anmälan är bindande för deltagaren så snart anmälan inkommit till företaget och CRACE 

skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.  

 

• CRACE fakturerar kursavgiften före kursstart eller enligt överenskommelse. Kursavgiften ska 

betalas före kursstart eller enligt överenskommelse.  

• Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.  

• Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 50% av 

kursavgiften.  

• Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 100% av 

kursavgiften.  

• Om deltagaren önskar avboka redan betald kurs kan denne gå kommande likvärdigt 

tillfälle utan extra kostnad efter överenskommelse med CRACE.  

 

• CRACE reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.  

• CRACE förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade 

utbildningar pga. lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas.  Ersättningar 

därutöver betalas ej.  

 

• I de fall där CRACE har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av 

utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta CRACE för dessa kostnader 

om de har uppstått innan avbokningen skett.  

 

• Vid sjukdom återbetalas kursavgiften med 25% mot uppvisande av läkarintyg.  

 

• Force majeure: CRACE ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk, 

eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets 

kontroll och som CRACE inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande 

vid tiden för avtalets ingående och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller 

övervunnits. 

 

 

INTEGRITETSPOLICY:  
I och med Din anmälan samtycker Du till behandling av Dina personuppgifter och att CRACE 

AB lagrar uppgifterna elektroniskt. Detta enligt GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. 

Ändamålet för behandlingen av Dina personuppgifter är att kunna genomföra kursen, 

ombesörja måltider, fakturera, följa upp kursvärderingar och administrera olika avtal mellan 

oss. Vill Du raderas ur CRACE AB:s system måste Du meddela företaget detta. 
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