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Elitlamm
Nu har Elitlamms Stalljournal funnits 
med i vardagen i många besättningar 
i snart ett år. Det är 581 besättningar 
som använder den och dags att sum-
mera våra intryck . ”Journalföring är 
ett jäkla skit, men nu har vi baxat den 
ända hit” för att travestera Kjell-Olof 
Feldts tankar om löntagarfonder. Inte 
en enda av våra besättningar älskar 
journalföring, men det gäller att göra 
bästa möjliga av det. 

Start av journalen 
Om du har bestämt dig för att börja med 
Stalljournalen i Elitlamm så kan du dra 
lärdom från de besättningar som har arbetat 
ett tag i journalen, för att du ska få en så bra 
start som möjligt. Tre saker kan du tänka på 
innan du startar. Se till att din gamla journal, 
den gula boken, är uppdaterad så att den 
täcker tiden fram till det datum du startar 
Elitlamms Stalljournal. Se till att de djur du 
har i Elitlamm stämmer exakt med de djur 
du har i Fårstallet, då får du rätt ingående 
balans. Om du har flera PPnr som du ska 
journalföra på, så meddela SE-numren till 
oss innan du startar journalen. (Det går att 
komplettera i efterhand, men det är smidi-
gast att det blir rätt från början.)

Besättningar som fick en bra start var: 
• Noggranna med att samma levande djur 

fanns i Fårstallet som i Elitlamm. 
• De läste instruktionerna innan de började.
Kom alltså ihåg att: ”registrera ifatt” om det 
behövs i Elitlamm när det gäller slakt, försälj-
ning osv. innan du startar journalen. Läs alla 
instruktioner, det är skönt att känna sig säker 
på hur det fungerar.

Så här är journalen uppbyggd
Arbetet är tredelat med en Förhandsgranskning 
som en ”brygga” mellan Elitlamm och Stalljour-
nalen. Du arbetar så här:
1. Registrera händelser som vanligt i 

Elitlamm.
2. Till Förhandsgranskningen överförs 

automatiskt händelser som bör journal-
föras. Du kontrollerar händelserna och 
justerar/raderar uppgifter som even-
tuellt har blivit fel, och godkänner att 
händelserna journalförs.

3. I Stalljournalen har nu händelserna 
journalförts.

Besättningar som har haft få problem med 
journalföring: 
• Gör registreringar i Elitlamm vid den 

tidpunkt när de händer i verkligheten. 
• Går alltid in i Förhandsgranskningen när 

dagens arbete i Elitlamm är avslutat och 
godkänner det som ska journalföras.

Tänk alltså på att: Inte samla många 
händelser på hög i Förhandsgranskningen, 
det gör att det blir svårt att överblicka och 
leder till fel. Observera alltså att händelser 
som ligger i Förhandsgranskningen inte är 
journalförda!

Använda finesser
Det finns några finesser som hjälper till att 
hålla ordning och underlätta arbetet med 
Elitlamm och Stalljournalen. 
1. För att smidigast kunna arbeta med 

Elitlamm och Stalljournalen, se till att 
ha båda programmen öppna samtidigt. 
Då kan du enkelt växla mellan dem 
och kontrollera så att det stämmer. För 
dig som inte har upptäckt ”fliktricket” 
kommer här en konkret instruktion: 
När du loggar in i Elitlamm högerklicka 
på Starta Stalljournal och välj alternati-
vet "öppna i ny flik". Klicka sedan som 
vanligt på Starta Elitlamm.

2. På förstasidan i ditt Elitlamm får du 
hjälp att kontrollera att Elitlamm och 
Stalljournalen stämmer överrens. Då ser 
du om du t ex har missat att journalföra 
några djur. 

3. På Djurkortet i Elitlamm finns en flik 
som heter Stalljournal. Där finns alla 
händelser som är journalförda om dju-
ret samlat. Om journalföringen om ett 
djur skulle bli fel så är detta det lättaste 
sättet att få grepp om var felet ligger.

Besättningar som har gjort fel och kunnat 
rätta till det: 
Gör kontrollen mellan Elitlamm och Stalljour-
nalen relativt ofta. Om de hittar fel så studerar 
de Djurkortet innan de gör någon ändring. 
De funderar på om felet beror på en felaktig 
registrering i Elitlamm eller om felet ligger i 
Stalljournalen.
Undvik att: Annullera och korrigera snabbt 
i Stalljournalen utan att ta reda på om det 
istället ska justeras i Elitlamm. Du ska i prin-
cip aldrig behöva skriva in händelserna själv 
i Stalljournalen, utan det är arbetet du gör i 
Elitlamm som ligger till grund för journalen.

Utbildning
De allra första besättningarna startade sina 
Stalljournaler med hjälp av den information 
som skickades ut i mail hösten 2009 och de 
instruktioner som finns i de gröna rutorna 
Lammcentrum. Du som vill starta din 
journal nu har ytterligare en möjlighet att 
lära dig Stalljournalen genom att gå en kurs 
i hur den fungerar. Våra rekommenderade 
utbildare håller under hösten/vintern kurser 
där du både kan lära dig mer om Elitlamm 
och Stalljournalen. Du kan antingen 
kontakta ditt distrikt för att få reda på om 
de arrangerar någon kurs nu eller kontakta 
någon av våra utbildare för att fråga efter 
kurser.  Du kan också välja en introduktion 
till Stalljournalen där bara du tillsammans 
med utbildaren går igenom hur den fungerar 
och hur man smidigast arbetar med den. En 
utförlig presentation av våra utbildare finns 
i Fårskötsels nr 3, 2010 och på Elitlamms 
hemsida.

Besättningar som utnyttjar all information: 
Använder flitigt de gröna rutorna Lamm-
centrum. De skriver sökord i sökrutan, t ex 
”Förhandsgranskning” eller ”Förflyttning” . 
Glöm alltså inte bort: Att alla funktioner 
i Elitlamm förklaras i Lammcentrum. Ju 
säkrare du är på hur du registrerar i Elitlamm 
och hur du gör ändringar, desto enklare 
blir din journalföring. Under t ex rubriken 
”Lamning” i Lammcentrum hittar du både 
hur du registrerar lamning i Elitlamm och 
hur det förs över till Stalljournalen. För att 
se alla rubriker som finns, skriv in ” Bruksan-
visning” i sökrutan. 

Till sist…
Till sist vill vi puffa för Lammtåget 2010 - 
din besättning i Fokus. Under november-de-
cember 2010 rullar ett nytt lammtåg genom 
Sverige. Tåget stannar på ett 10-tal utvalda 
platser och erbjuder information och utbild-
ning av de nya tjänster som lanseras i höst, 
Elitlamm Analys och Elitlamm Foder.

Med hopp om en inspirerande höst
Britt Andréasson
Verksamhetsledare Elitlamm

Ett år med Stalljournalen


