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Vejledning til recept til Autovacciner

Nr. 1 Kode for dyreart
Svin 15 

Fjerkræ 30

Akvakulturdyr 51

Andre produktionsdyr 95

Alle felter og underskrifter i recepten skal udfyldes. Ved 
levering til besætningsejer, er dennes underskrift nødvendig. 
I tilfælde af manglende underskrift, hæfter rekvirerende 
dyrlæge for evt. manglende betaling.

Recepten sendes til Statens Serum Institut (SSI) via 
vetvac@ssi.dk eller fax 3268 8405.

Oplysninger om rekvirerende dyrlæge
•  Dyrlægens stempel/praksis’ stempel
•  Dyrlægens autorisationsnummer
•  Dyrlægens underskrift
•  SSI-kundenummer (er man ikke allerede oprettet som 

kunde hos SSI kontaktes kundeservice@ssi.dk)
•  Praksisnummer
•  Dato for receptens udstedelse

Autovacciner
•  Varenummer (SSI’s varenummer findes i listen under vetssi.

dk/vacbestil. Der vil løbende blive tilføjet varenumre på 
listen. Indtil varenummeret er listet, undlades varenummer 
på recepten)

•  Bakterienavne
•  Antal pakker
•  Kode for dyreart (se tabel nr. 1)
•  Kode for aldersgruppe (se tabel nr. 2)
• Doseringsvejledning

Levering og betaling 
(Udfyldes kun hvis bestillingen skal leveres til og betales af besætningsejer)
•  Besætningsejer, navn
•  Adresse
•  CHR-nummer
•  SSI-kundenummer (er man ikke allerede oprettet som 

kunde hos SSI kontaktes kundeservice@ssi.dk)
•  Mobiltelefonnummer 
• E-mail
•  Besætningsejers underskrift 
•  Dato

Eventuelle spørgsmål vedrørende vejledningen til 
receptudfyldelse rettes til vetvac@ssi.dk.

Nr. 2 Kode for aldersgruppe
Svin

Pattegrise, søer, gylte og orner 55

Fravænnede smågrise op til 30 kg 56

Slagtesvin og polte 57

Fjerkræ

Slagtefjerkræ 75 

Æglæggere 76

Opdræt 77

For andre produktionsdyr udfyldes feltet med 
erstatningskoden 00.

Nr. 3 Kode for ordineringsgrupper

Ved dyrlægers ordinering af Autovacciner er feltet forud-
fyldt med kode 99 på receptblanketten.


