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Information om vaccination 
 

Datum Ansvarig veterinär 

  
Gård SE-nummer 

  

Vaccin Sjukdom 

  

  
Vaccinationsprogram 
 

Tidpunkt 

 
Intervall 

 

Dos Administrationssätt 

  

 
Förvaring 
 

Kylskåp 2 till 8°C. 
 

1. Förvaras alla vacciner i kylskåp? 

☐ Ja   ☐ Nej 
 

2. Kontrolleras kylskåpets temperatur? 
☐ Ja  ☐ Nej 

 
3. Placeras flaskorna mot kylelement eller lämnas ett mellanrum? 

☐ Mot kylelement  ☐ Mellanrum lämnas   

 
Hantering 

 

1. Har all personal som vaccinerar gått utbildningen inom villkorad 
läkemedelsbehandling? (Detta är en rekommendation, inte ett lagkrav) 

☐ Ja  ☐ Nej 
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2. Öppnas flaskan i anslutning till vaccinationstillfället? 

☐ Ja  ☐ Nej 
 

3. Tas flaskan ut i rumstemperatur ca ½ h före användning? 
☐ Ja  ☐ Nej 

 
4. Skakas flaskan i ca 1 minut innan den används? 

☐ Ja  ☐ Nej 
 

5. Vilken typ av spruta används? 
 

________________________________________________________________  
 

6. Hur ofta byts sprutan ut? 
 

________________________________________________________________ 
 

7. Vilken kanyl används? 
 

________________________________________________________________ 
 

8. Hur ofta byts kanylen ut? 
 

________________________________________________________________ 
 

9. Hur förvaras sprutor och kanyler? 
 

________________________________________________________________ 
 

10. Kasseras vaccinrester efter varje vaccinationsdag? 
 

________________________________________________________________ 
 

11. Hur många kalvar vaccineras samma dag? 
 

________________________________________________________________ 
 

12. Hur gör ni om ni har några ovaccinerade kalvar och flaskan är tom? 
a. Öppnar en till flaska och kastar resten 

b. Öppnar en till flaska och sparar resten till nästa gång 
c. Vaccinerar kalvarna nästa gång 

d. Vaccinerar inte kalvarna som blev kvar 
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Injektion intramuskulärt 
 
 
 

 

 

 
 

 
Injektion subkutant 
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Injektion intranasalt 
 

 
OBS! Intranasala vaccin ska alltid ges i båda näsborrarna för att ha full effekt! 

 
Journalföring  
 
Anteckna alltid 

 Djurets identitet 
 Vaccineringsdatum 

 Orsak till behandlingen 
 Preparat, dos, behandlingstid 

 Vem som har utfört vaccineringen 
 Ansvarig veterinär 

 

Kontakta ansvarig veterinär om: 

 Utvärdering av effekt och uppföljning 
 Misstanke om biverkning 

 Misstanke om bristfällig effekt 
 Frågor om vaccin, förvaring och hantering 

 


