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Bakgrund
Svensk Travsport beslutade år 2005 att behandlingsjournal för behandling av travhäst ska föras av ansvarig
tränare alternativt ägare. Det är ur djurskyddssynpunkt och som en del av antidopningsarbetet viktigt att både
ansvarig tränare och Svensk Travsport har tillgång till en god dokumentation av utförda åtgärder på våra hästar.
Svensk Travsport har tagit fram ett förslag till blankett som kan användas. Detta förhindrar dock inte enskild
tränare att använda ”egentillverkad” blankett eller dataprogram för dokumentation. Dock finns minimikrav enligt
nedan vad som ska finnas på blanketten.
Vem ska dokumentera?
Alla ansvariga tränare ska se till att behandlingsjournal förs och att dessa journaler förvaras på ett säkert sätt i 12
månader efter senast införd anteckning, 60 månader för häst som ej är undantagna krav om slaktkarens.
Vad ska dokumenteras?
Alla åtgärder som medför någon karenstid inför start (mer än 0 dagar). Det kan vara tillförsel
av medicin, akupunktur, ultraljudsbehandling etc.
Hur ska det dokumenteras?
Datum, hästnamn, diagnos, medicinbenämning eller åtgärd, karenstid för start enligt Svensk Travsports
karenstidslista, mängd medicin i förekommande fall, tillförselsätt och signering av ansvarig tränare eller skötare
om uppgiften är delegerad samt i förekommande fall veterinär.
Denna mall för behandlingsjournal finns att hämta på www.travsport.se.
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Vid besök på djursjukhus/klinik där många åtgärder utförts, till exempel operation, är det tillräckligt att anteckna den
eller de mediciner/åtgärder som ger karens. Ange djursjukhus/klinik, diagnos och tidsperiod som hästens vistades där.
Journalen ska förvaras av ansvarig tränare i 12 månader efter senast införd anteckning, eller i 60 månader för häst som
inte är undantagen slaktkarens.

Hästens namn:

Datum

Diagnos

Läkemedel/åtgärd

Tillförselsätt*
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Karens
tävling

Karens
slakt

Mängd

Tillförselsätt*

po = per oralt (medicin givet i foder eller direkt i munnen på annat sätt)
ia = injektion i led/bursa
öi = annan injektion

Behandlande
veterinär

Signatur
tränare/skötare

im = injektion i muskel
iv = injektion i blod

