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Nu står julen – igen – for døren. Det er blevet koldt 
derude, med nattefrost flere steder i landet. De fle-
ste pindsvin er vel efterhånden gået i hi. Men dét jeg 
hører fra plejere rundt i landet, og iflg. forespørgsler 
på min telefon, bliver der stadig indleveret nogle 
små skravl, der har brug for hjælp. De fryser og er 
dehydrerede. Der er ikke længere tilstrækkeligt med 
føde at finde.  
 
Jeg ved, plejerne har haft en rigtig travl – og lang – 
sæson i 2019.  De har alle haft hænderne fulde, og 
mere til. En del har desværre måttet holde pause på 
grund af ”overbelægning” på plejestationerne. Og 
det har givet ekstra arbejde til de, som fortsat havde 
plads.  
 
Vi leder derfor, med lys og lygte, efter nye plejere 
(og hjælpeplejere) over hele landet. Vi håber vores 
kampagne på de sociale medier - hen over vinteren–
og med opsætning af vores "flyers", vil give resultat, 
så vi sammen kan stå bedre forberedte, når foråret 
kommer.  
 
Du må endelig gøre brug af vores "flyers". Har du 
mulighed for at hænge – bare nogle eksemplarer – 
op i dit nærområde, vil det være en stor hjælp for 
alle. Du er også velkommen til at udlevere nogle til 
dine faste chauffører. Du kan finde dokumentet på 
vores Intra: https://www.pidforum.dk 
 
 
I bestyrelsen har vi været travlt beskæftiget med, 
dels at arbejde hen imod at opfylde kravene fra Mil-

jøstyrelsen, og dels at forberede / arrangere det 
første grundkursus for plejere og hjælpeplejere i 
Jylland.  
 
Vi havde et rigtig godt kursus i Herning den 9. no-
vember – og evalueringen viste, at kurset havde fået 
8,5 point ud af 10 mulige. De næste kurser bliver 
afholdt i januar og februar på hhv. Fyn og Sjælland. 
 
Vi har selvfølgelig varetaget de almindelige bestyrel-
sesopgaver, så som møder, behandling af indkom-
mende sager og andre udfordringer. Ikke mindst 
søgning af fonde, da regningerne jo ikke betaler sig 
selv. – Jo, vi har også haft en del at se til. 
 
Jeg vil gerne – her med det sidste nyhedsbrev i år - 
sige tak til alle jer, der har brugt jeres fritid og energi 
på at hjælpe de små ”stiklinger”, på den ene eller 
anden måde. 
 
Det er dejligt at samarbejde med så mange ildsjæle.  
Alle er lige vigtige på den opgave, I hver især udfø-
rer. Uden jer var der ingen forening, og ingen hjælp 
til vores dejlige pindsvin. 
 
Sammen med bestyrelsen vil jeg gerne ønske jer alle 
og jeres nærmeste, en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 
 
 
 
Lissy Fisker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pidforum.dk/


2019 

                                                           PIPINDSVINEVENNERNE 

                                                                                            I DANMARK 

NYhedsbrev 
 

2 
 

 
Mette Tybring Hansen er vores nye fodermester, da 
Aslaug ønskede at blive aflastet for sine administra-
tive opgaver.  
 
En lille bøn fra Mette: Royal Canin kan komme i be-
kneb med deres lager, og så kan de ikke levere til 
tiden. Derfor må I godt bestille i så god tid som mu-
ligt, for ikke at komme til at mangle.   
Som altid sendes jeres foderbestillinger på mail til 

Mette på foder@pindsvin.dk senest søndag. Foderet 
leveres den efterfølgende torsdag eller fredag. Når I 
sender en bestilling, husk da venligst at angive hvor 
mange pindsvin I har, samt jeres fulde navn og 
adresse. 
 
Tusind tak og god jul til jer alle. 
 

 
 

 

 
I starten af december måned havde vi et opslag på 
både Facebook og Instagram, hvor vi søgte nye 
chauffører. Det gav et godt resultat. 
 
Jeg modtog 28 ansøgninger, hvor 14 personer viste 
oprigtig interesse og gerne ville hjælpe. Jeg er derfor 
glad for at kunne byde dem velkomne som nye 
chauffører. Chaufførlisten vil blive opdateret snarest 
muligt, og derefter lægges den på Intra.  

Jeg vil gerne opfordre jer til at skrive listen ud, og i 
vinterens løb kontakte de chauffører, som bor i jeres 
nærområder.  
 
Det er en god mulighed for at lære hinanden at ken-
de først, og få lavet nogle forventningsafstemninger 
inden sæsonen sætter i gang igen. 
 
Desa Desancic 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegning af Susanne Hjorth Nielsen, plejer 



2019 

                                                           PIPINDSVINEVENNERNE 

                                                                                            I DANMARK 

NYhedsbrev 
 

3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I november afholdt vi det første grundkursus for 
plejere, hjælpeplejere og aspiranter, og det forløb 
rigtigt godt. 27 plejere, 5 bestyrelsesmedlemmer, 
dyrlæge Svend Erik Garbus fra Randers og biolog 
Birgith Sloth deltog.  
 
Det næste kursus afholdes i Odense den 11. januar 
2020 og der er sendt invitationer til vores fynske 
plejere/hjælpeplejere/aspiranter, samt dem fra Jyl-
land, der  
ikke kunne deltage i november måned.  
 
Der er tilmeldingsfrist den 16. december. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Det sidste kursus afholdes i København den 22. fe-
bruar 2020. Plejere, der bor på Sjælland, Lolland-
Falster og Bornholm får tilsendt mere information i 
starten af januar  
måned. Så husk at krydse datoen af i kalenderen. 
Der er mødepligt til alle vores grundkurser. 
 
Bestyrelsen har besluttet at afholde grundkursus 2 i 
løbet af 2020. Det vil blive afholdt et centralt sted i 
Danmark, og det er frivilligt om man vil deltage. 
Grundkurset vil gå mere i dybden omkring pindsvi-
neplejen. Det er en forudsætning at have deltaget i 
grundkursus 1 for at kunne deltage i grundkursus 2. 

 
 
 

 
 
 

 

Da foreningen fik bemyndigelsen fra Miljøstyrelsen 
til at godkende egne plejestationer var ét af kravene, 
at vi skal føre tilsyn med den enkelte plejer. Vi har 
nævnt dette i tidligere nyhedsbreve. 
 
Det har vi besluttet at gøre én gang om året, og vi får 
hjælp fra mentorerne. Vores tilsyn kommer til at 
bestå af en PUS – dvs. en PlejerUdviklingsSamtale, 
ligesom en MUS (MedarbejderUdviklingsSamtale), 
som virksomheder holder med deres ansatte. 
 
Til denne samtale har vi lavet et skema, som både 
plejer og mentor kan bruge til samtalerne. Skemaet 
er ikke særlig besværligt, og det er bygget op til, at 

det skal være et godt og konstruktivt møde. Aslaug 
vil, som den plejeransvarlige for alle pleje-
re/mentorer, være behjælpelig hvis der er tvivl 
og/eller spørgsmål til skemaet. Skemaerne sendes 
retur til Aslaug, som vil opbevare dem, i det tilfælde 
at Miljøstyrelsen laver stikprøvekontrol. 
 
Det lyder tungt og besværligt – men hensigten med 
PUS er, at der skabes en god relation mellem plejer 
og mentor, og at vi kan dokumentere, at MST's krav 
bliver fulgt. Skemaet vil i nærmeste fremtid blive lagt 
på Intranettet, og I vil få besked, når det er gjort.  
 
Vi håber, at I vil tage godt imod det. 

Her er det dyrlæge Svend 
Erik Garbus, der under-

holder om antibiotika og 
resistens 
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Vi kan vist alle blive enige om, at vi mangler plejere – 
over hele landet. Vi har forsøgt at rekruttere via 
Facebook, og får altid mange ansøgere. Sidste år 
startede 52 plejere, og mange er her endnu.  
 
Proceduren er, at man ansøger via vores hjemme-
side, og ansøgningerne bliver derefter behandlet og 
videresendt til plejere, der ringer til ansøgerne fra 
deres lokalområder – dog med en vis radius af af-
stand. Det tager tid at ringe til folk – omkring en 
time bliver der brugt. Og det er ikke altid, at man 
husker at komme ind på alt, hvad det indebærer at 
være plejer. 
 
For at hjælpe intervieweren har vi lavet en lille tjekli-
ste, som kan bruges, når der ringes til ansøgerne. Vi 
håber, at det vil være en hjælp. 
 
I år har vi lavet en lille "flyer", som vi har lagt på Int-
ranettet. I kan skrive dem ud og få hængt op, bl.a. 
hos jeres dyrlæger, biblioteker og mange andre ste-

der. En del af jer har været rundt i jeres lokalområ-
der og hængt dem op.  
Vi takker jer for jeres store ihærdighed, og håber at 
jeres anstrengelser vil bære frugt. 
 
I begyndelsen af januar vil vi sende pressemeddelel-
ser ud til små lokalaviser rundt om i landet. Presse-
meddelsen vil handle om, at vi mangler plejere. Vi 
kunne til dette projekt godt tænke os, hvis nogle af 
jer vil være villige til at stille op til interview, såfremt 
en lokalavis skulle blive interesseret. Interviewet kan 
handle om dét at være plejer hos os.  
 
Desuden må I meget gerne være os behjælpelige 
med at skaffe navne på jeres lokalaviser samt evt. 
kontaktinformationer, såsom mailadresser eller må-
ske endda et navn.  
 
I kan henvende jer på mail til Lissy på for-
mand@pindsvin.dk , hvis I vil hjælpe os med dette 
projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

For at have et bedre overblik over de aktive plejere, har vi indført, at den plejerliste, der ligger på Intra er en 
”henvisningsliste”. Det betyder, at de plejere, der er på længerevarende orlov pga. sygdom, barsel el. lign. stadig 
er plejere hos os, men er ikke på henvisningslisten. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formand@pindsvin.dk
mailto:formand@pindsvin.dk
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Vi mangler også telefonvagter! Kender I nogle, som 
kunne tænke sig at hjælpe, så kontakt endelig Desa 
på 2711 6969 (privat nummer).  
 
Desa har desuden en lille bøn til jer. Bliver I syge, 
eller spontant tager på besøg hos "moster Oda" eller 
til andre lignende arrangementer, bedes I ringe til 
telefonvagten på 3014 1665 og give besked om, at I 
går på pause en dag eller to.  
 
I bedes også sende en sms med samme besked til 

3121 7681 (pausetelefonen). 
 
Går I på længerevarende pause, bedes I stadig kon-
takte Desa ved at sende en sms til 3121 7681 (pause-
telefonen). 
 
Der har været nogle udfald på omstillingssystemet. 
Vi forsøger at rette op på det hurtigst muligt i sam-
arbejde med vores leverandør DI Tele. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
Vi har allerede modtaget to tips/tricks: 
 
Mette Hansen fra Nordjylland har haft nogle unger 
med pseudomonas. Hendes dyrlæge ordinerede 
Clauvubactin OG indsmøring med Surolan-
øredråber. De kom sig rigtigt fint, selvom den ene 
var blevet helt bar. 
 

Hanne Mette Kjær i Sønderjylland har god erfaring 
med at putte Zoolac i en 10 ml sprøjte med sprøjte-
spids på. På den måde kan hun bedre fordele 
Zoolac’en ud over alt foderet OG bruge mindre 
mængder. De små behøver ikke meget ad gangen for 
at det virker godt. 

 

Som noget nyt vil vi lancere et nyt koncept.  
 
Nemlig: tips og tricks fra jer plejere!  
 
I vil nu få muligheden for at dele jeres gode idéer 
og erfaring med hinanden via vores nyhedsbreve.  
 
Skriv til Lone på kasserer@pindsvin.dk 
 
Vi ser frem til at få mange gode idéer fra jer. 

mailto:kasserer@pindsvin.dk
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Vi arbejder på højtryk for at få lanceret et godt og 
brugervenligt system, som alle kan bruge. 
 
I november måned havde vi et opslag på Facebook, 
hvor vi bad om hjælp til at lave en digital journal, 
dvs. en journal, der kan udfyldes online, og hvor vi 
kan gemme data til diverse indberetninger og stati-
stikker. 
 
Vi fik et par henvendelser, bl.a. fra virksomheden 

Eklame.dk, der har givet os et favorabelt tilbud. 
Udover den digitale journal, vil de også lave en hel 
ny hjemmeside med tilhørende shop. Journalen vil 
blive testet og tilrettet, inden vi offentliggør den. 
Derfor kan nogle af jer godt forvente at blive udpe-
get som testpersoner.  
 
Anni og Lone er tovholderne på projektet og har 
kontakten til Eklame. 
 

 
 
 

 

 

Vi er i en overgangsfase med indberetninger om de 
pindsvin, der kommer ind. Når vi får den digitale 
journal, er det kun den, der skal bruges: den kom-
mer til at gælde for pindsvin, der kommer ind i 2020.  
 
For pindsvin, der er kommet ind i 2019 skal alle ind-
berettes efter den gamle metode, MEN vi skal OGSÅ 
indberette til Miljøstyrelsen om de pindsvin, vi har 
fået ind fra den 1. juli 2019 til 31. december 2019. 
Miljøstyrelsen vil have indberetninger for hvert 
pindsvin med de spørgsmål, der er i den nye journal.  
 
Anni er i gang med at lave et regneark, hvor alle 
pindsvin får en linje med svar på de spørgsmål fra 

den nye journal. 
 
Har du kendskab til regneark, vil det være en stor 
hjælp, hvis du vil udfylde det, vi sender til dig. Hvis 
ikke, vil vi lave indberetningerne på baggrund af de 
journaler, du sender til os. Regnearket er klart i star-
ten af januar 2020.  
 
HUSK vi skal opbevare journalerne på alle dyr til evt. 
stikprøvekontrol.  Journalerne sendes til Aslaug på 
mail plejeransvarlig@pindsvin.dk som indskannet 
dokument eller som et billede (evt. taget med din 
telefon). 

 
Indberetninger i november og december 2019. 
Desværre har Signe Hartung, som genererer indberetningsskemaet til os, valgt at stoppe som frivillig. Vi mangler 
indberetninger for november og december, og derefter skal skemaet ikke bruges mere.  
 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at du kan indberette dyrene i november og december på én af følgende måder: 
 
1) Brug indberetningsskemaet for oktober og skriv 
henholdsvis NOVEMBER og DECEMBER i feltet, hvor 
du normalt skriver hjælpeplejere. Hvis du har slettet 
indberetningen, så kan du få det fra Aslaug. 

2) Du kan få regnearket og indberette via det. Giv 
Aslaug besked på plejeransvarlig@pindsvin.dk , så 
sender hun det til dig. 

 
Har du spørgsmål til eller er i tvivl om ovenstående, kontakt endelig Aslaug på 4022 7409 eller til plejeransvar-
lig@pindsvin.dk 
 
 

mailto:plejeransvarlig@pindsvin.dk
mailto:plejeransvarlig@pindsvin.dk
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Vi ønsker alle frivillige og jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 

Mange kærlige hilsener fra bestyrelsen 
 

Lissy, Ole, Lone, Aslaug, Desa, Anni, Hanne og Katrine 
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