
 

 

Vejledning til listeudskriften ”Vaccination”  

HVORDAN BRUGER JEG ”VACCINATION”?  

For at du kan bruge listeudskriften Vaccination bedst muligt, skal du have en besæt-

ningsdiagnose på den eller de vaccinationer, som du benytter i din besætning. Besæt-

ningsdiagnoserne oprettes af besætningsdyrlægen. Det er vigtigt at hver diagnose kun 

indeholder 1 vaccination. Samtidig er det vigtigt, at du registrerer alle vaccinationsbe-

handlinger. 

Vaccinationslisten findes under Listeudskrifter. Dobbeltklik på Vaccination og listen åb-

ner(1). Du kan også kopier listen ved at klikke på den en gang, så den er markeret, og 

derefter klikke på kopier(2). Så kan du selv navngive listen(3) og den vil blive gemt under 

bedriftens udskrifter.  
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HVILKE DYR VIL JEG HAVE MED PÅ LISTEN?  

På fanen ”Vælg kriterier og kolonner” opsætter du kriterierne for hvilke dyr der kommer 

på vaccinationslisten.   

Du kan tilføje et kriterie ved at dobbelt klikke på det(1) eller ved at klikke på det én gang, 

så det er markeret og derefter klikke på Tilføj(2). Derefter tilpasser du det valgte kriterie. 

Du fjerner et kriterie fra feltet ”Valgte kriterier” ved at dobbeltklikke på det, eller ved at 

klikke på det én gang, så det er markeret og derefter klikke på Fjern. 

Kriteriet ”vælg vaccination” er altid valgt. Dette kriterie hører sammen med besætnings-

diagnosen og derefter skal de andre valgte kriterier passe til behandlingsvejledningen.  

 
 

1. Eks. Hvis du gerne vil vaccinere dine køer og kvier 4-3 uger inden de skal kælve, skal 

du vælge den vaccination du skal bruge, og opsætningen skal se sådan ud 

   

Det vil give dig en liste, som viser de køer og kvier, der er mellem 28 og 21 dage til 

kælvning og som ikke er blevet vaccineret. Du kan nu vaccinere disse dyr og registrer 

vaccinationen, og når du åbner vaccinationslisten igen, vil de dyr du har behandlet være 

forsvundet fra listen.  
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2. Eks. Hvis du gerne vil vaccinere dine kvier mod ringorm når de er i mellem 14 og 28 

dage, skal opsætningen se sådan ud:  

 

Nu har du en liste hvor du får vist de kvier der er mellem 14 og 28 dage gammel som 

ikke er blevet vaccineret med den valgte vaccine. 

Hvis du gerne vil have de kvier med som du vil genvaccinere skal genbehandling tilføjes 

og dagene tilpasses så de passer til den periode der skal gå fra sidste vaccination.  

Bemærk  

Det er også muligt at bruge listen uden at have en bes.diagnose, så skal du selv holde 

styr på om dyret tidligere er blevet vaccineret og du vil ikke kunne benytte genbehand-

lingskriteriet.  

Hvilke oplysninger om dyrene vil jeg have med på listen?  
Her vælger du hvilke oplysninger du ønsker at vide om det enkelte dyr. Dyrenr. vil altid 

være vist på listen. 

Du kan tilføje en oplysning/kolonne(1) ved at dobbelt klikke på det eller ved at klikke på 

det én gang, så det er markeret og derefter klikke på Tilføj(2). 

Du fjerner en oplysning/kolonne fra feltet ”Valgte oplysninger/kolonner” ved at dobbelt-

klikke på det eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret og derefter klikke på 

Fjern. 
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Hvordan ser jeg min oprettede liste? 
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Vælg fanebladet ”Vaccination/eller det du har omdøbt listen til”(1)og din liste kommer 

frem med den gruppe dyr og de oplysninger/kolonner du har valgt. 

 
 

På listen kan du bl.a. sortere oplysninger i rækkefølge ved klikke på kolonneoverskrif-

ten(1), udskrive listen (2) og trykke på dyrenr.(3) for at komme til ko-kortet. Du har mu-

lighed for at markere dyr og flytte dem over på et af registreringsbillederne(4) 

  

 

Hvordan gemmer jeg listen? 

Din liste bliver altid gemt med den seneste opsætning, uden at du skal gøre noget.  
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