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1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 

Innlogging i Helsegris gjøres på https://helsegris.animalia.no 

 

Produsenter logger seg inn i Helsegris med sitt eget 

produsentnummer som er brukernavnet, og med tilhørende passord.  

Glemt passordet? 

Mangler du produsentnummer må du kontakte Produsentregisteret. 

Har du glemt passordet ditt, kan du få det tilsendt ved å klikke på 

linken på innloggings-siden eller trykke på «glemt passord»-knappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helsegris.animalia.no/


2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 

Første gang en tar i bruk Helsegris må en godkjenne vilkårene for å 

bruke Helsegris-systemet. Vilkårene kan en lese i et eget vindu. De 

finnes også på Animalia sin hjemmeside. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Oppdatere kontaktinformasjonen (gjøres kun første gangen) 

Første gang en tar i bruk Helsegris, må en oppdatere informasjonen 

om seg selv. Helsegris henter en del forhåndsinformasjon fra 

Produsentregisteret, men dessverre ikke alt. For at vi skal ha rett 

informasjon om brukerne, er det viktig at dere oppdatere denne 

informasjonen ved endringer. 

 

Opplysninger som er merket med grått er hentet fra 

Produsentregisteret. Dersom opplysninger som kommer opp i de grå 

feltene feil, så må de rettes direkte i Produsentregisteret. Deretter 

kan en hente disse opplysningen automatisk ved å klikke «Hent data 

fra Produsentregisteret» 

 

 

 

 

 



4. Kommer alltid til meny/forsiden ved å klikke på Helsegris-ikonet 

Uansett hvor en er i Helsegris kan en komme til forsiden ved å klikke 

på Helsegris-logoen oppe i venstre hjørne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Opprette et Dyrehold (må gjøres første gang)  

 

 

Det første en må gjøre som bruker av Helsegris, er å angi en 

dyreholdsprofil. Dette går ut på å registrere overordnet informasjon 

om besetningen og drift, sånn at Helsegris kan tilby skreddersydde 

helseplaner og besetningsjournaler. Klikk på «Dyrehold» øverst på 

siden for å legge inn informasjon. 

Angi Besetningstype 

 

Det første er å angi hva slags type besetning en har. Det er viktig å 

angi rett type, da det er forskjellige krav til forskjellige typer 

besetninger.  



Opprett og gi navn til hus 

 

En må deretter oppgi hvor mange hus med gris en har på gården. 

Hvert hus må gis et navn slik at en kan skille mellom de forskjellige 

husene. 

For å legge til et nytt grisehus, klikke en på «Legg til hus». Da vil det 

komme opp en ny linje. En kan også fjerne hus hvis en har 

klikket/opprettet for mange. 

 

 

Opprett og gi navn til smittesluse 

 

 

En må gi slusen et navn, slik at en kan skille mellom slusene. Dette er 

svært viktig hvis en har flere sluser, da Helsegris spør etter 

opplysninger om hver enkelt sluse. Slusen(e) må også tilordnes 

hvilket grisehus den tilhører. 

 



 

Har en bare en sluse, men flere hus, slik at en ikke skifter sko/klær 

mellom husene, så skal en bare oppgi den ene slusen. Oppgi i hvilket 

av grisehusene slusen ligger. Det vil senere komme spørsmål om 

hvordan en beveger seg mellom de forskjellige grisehusene. 

Oppgi hvilke avdelinger en har og hvilke dyr 

 

En må gi hver avdeling et navn og huke av i boksene til høyre for 

hvilke dyr som er i hvilke avdelinger. En kan ha flere dyregrupper i 

hver avdeling.  

 

 



 

Dersom en har flere avdelinger som er helt like, eksempelvis 3 

slaktegrisavdelinger, så kan en velge om en vil "slå de 3 sammen" til 

en avdeling. Er de 3 forskjellige med tanke på innredning, ventilasjon 

og bruk, bør en angi dem som 3 forskjellige avdelinger. 

Husk å trykke «Lagre dyrehold» før en går videre.  

 

Endre opplysninger i Dyrehold 

En kan når som helst endre opplysninger i dyrehold. Bruk knappene 

«Fjern» og «Legg til». Det er viktig når en eksempelvis bygger på eller 

om, at en oppdaterer dyreholdet snarest, slik at opplysningene 

stemmer med de faktiske forhold. 

Vær oppmerksom på at når en endrer «Besetningstype», 

eksempelvis går fra Bruksbesetning-kombinert til Bruksbesetning-

slaktegris, så vil alle opplysningene i Dyreholdet bli slettet, og en må 

legge inn dette på nytt. Som en sikkerhet, blir en gjort oppmerksom 

på dette før en får lov å endre besetningstype. 

 

 

 



6. Meny-linje til hovedfunksjonene  

I den øvre meny-linjen har en rask tilgang til de viktigste funksjonene 

i Helsegris. 

 

 

 

Her har en tilgang til: 

 Status: her får en oversikt over hva som er besetningens 

Helsegris-status og hva som eventuelt ikke er i orden med 

tanke på de Helsegris-kravene 

 Dyrehold: oversikt over det som er registrert på dyreholdet. 

Endringer gjør en også her 

 Avtaler: oversikt og administrering av avtaler med sin(e) 

rådgivende veterinær(er) 

 Helseplaner: oversikt over gjeldene og historiske Helseplaner. 

Opprettelse av nye Helseplaner gjøres også her. Her kan en 

også skrive ut eller hente PDF-versjon av Helseplanen 

 Journaler: oversikt over gjeldene og historiske 

Besetningsjournaler. Her kan en også skrive ut eller hente PDF-

versjon av Helseattestene 

 Avvik: her har en oversikt over gjeldene og historiske avvik i 

besetningen 



7. Interne meldinger og hendelser 

Til høyre på forsiden er det en oversikt over meldinger og hendelser i 

Helsegris. Blant annet får en her beskjed om når det er 

Besetningsjournaler som trenger godkjenning eller frister og avvik 

som må behandles. Meldinger som ikke er lest er merket rødt. Ved å 

klikke på meldingen kommer en rett til den aktuelle siden i Helsegris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Informasjon om hvem som er innlogget og hvor en logger seg ut 

Øverst til høyre står det hvem som er innlogget i Helsegris. Her kan 

en og finne Profil-informasjon, meldinger og logge seg ut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



9. Sende avtaleforespørsel om å være rådgivende veterinær i 

besetningen 

For å få helseplan og besetningsjournal godkjent, trenger en avtale 

med en veterinær som skal være besetningens rådgivende 

veterinær. Klikk på «Avtaler» øverst på siden, og søk opp en 

veterinær som en ønsker å knytte seg til.  

 

 

 

En kan søke på veterinærens navn eller veterinærnummer. En kan ha 

avtale med flere enn en veterinær, men vi anbefaler å ha en fast og 

eventuelt en som kan vikariere for den faste veterinæren.  

Husk at kun veterinærer som har registrert seg i Helsegris finnes i 

listene. Finner en ikke sin veterinær når en søker må en kontakte 

veterinæren og høre om han eller hun er meldt inn i Helsegris. 

 

 

Avlsbesetningene skal også ha avtale med konsulent eller 

veterinærkonsulenten ved sitt slakteri, samt med Norsvin sin 



veterinær. Også andre besetninger kan hvis det er ønske om det 

legge inn slakteriets konsulent eller veterinærkonsulent. 

 

 

Egen fane for «Avtaler» 

Når en har valgt en veterinær, sendes det automatisk beskjed til 

veterinæren at en ønsker å opprette en avtale og ha han eller henne 

som sin rådgivende veterinær. Frem til veterinæren har svart på 

forespørselen vil det stå «Venter på godkjenning» under status (se 

figuren over) 

 

Veterinæren kan også avvise en forespørsel. Da har veterinæren 

mulighet til å begrunne hvorfor, for eksempel at han eller hun ikke 

har mulighet for å ta på seg oppgaven med å være rådgivende 

veterinær. 

Under «Avtaler»-fanen har en oversikt over gjeldene og historiske 

avtale med veterinærer, og en kan også si opp avtaler her. Ved 

oppsigelse av en avtale, er det en måneds oppsigelsestid for begge 

avtalepartene 



10. Opprette ny Helseplan 

For å opprette en Helseplan, klikker en på fanen «Helseplaner» 

øverst i hoved-menyen.  

 

 

For å opprette en ny Helseplan må en trykke på den blå knappen 

helt øverst i bildet.  

 

 

Helseplan er en beskrivelse av gårdens rutiner når det gjelder 

smittebeskyttelse, hygiene og dyrevelferd med mere. Alle 

besetninger i Helsegris skal innen ett år ha laget seg en plan. 

Helseplanen skal lages av produsenten selv, men når den er ferdig vil 

rådgivende veterinær får melding om å godkjenne den. Det er ikke 

meningen at veterinæren skal godkjenne innholdet i detalj, men 

veterinæren skal godkjenne at Helseplanen finnes og at den virker 

fornuftig..  



 

 

Det er viktig å lage en god Helseplan, da denne senere kan brukes 

som dokumentasjon overfor andre, eksempelvis forsikring eller 

Mattilsyn. All informasjon blir lagret, også under utfylling. Dermed 

kan en begynne på utfylling av planen og lukke den underveis, og alt 

ligger lagret. Planen skal revideres en gang i året, og Helsegris-

systemet gir beskjed om dette når fristen nærme seg. Men siden all 

informasjon er lagret, så trenger en ikke ved revidering fylle ut hele 

planen på nytt. En trenger bare å endre på de punktene som har 

endret seg siden forrige plan. Men er det store endringer i driften av 

besetningen, som eksempelvis nye avdelinger eller endret 

produksjon, så må en lage helt ny Helseplan. 

Helseplanen har 6 faner med følgende tema: «smittebeskyttelse», 

«dyreflyt», «sikkerhet», «avdelingsrutiner», «helse» og «mål og 

tiltak». Fanen «mål og tiltak» er frivillig å bruke, men er ment som et 

hjelpemiddel for sammen med sin rådgivende veterinær å lage seg 

mål en skal jobbe mot det neste året, eksempelvis øke antall 

avvente. Ved å beskrive målet og midlene kan en etter hvert jobbe 

mer systematisk mot en mer effektiv og bedre produksjon over tid.  

Under hver fane er det flere underfaner med spørsmål. Ved å klikke 

på fanene kommer spørsmålene til syne. 



 

 

 

Når en har besvart et spørsmål, blir det markert grønt. Har en glemt 

å besvare et spørsmål markeres det rødt. På den måten har en hele 

tiden oversikt over hvilke spørsmål som er besvart. Spørsmål med 

tegnet ~ foran er frivillige å besvare. 

 

 

Når Helseplanen er ferdig utfylt klikker en på godkjenn for å aktivere 

planen. Da blir også planen sendt til rådgivende veterinær for 

godkjenning. 

 



 

 

Når veterinæren har godkjent Helseplanen, vil en få beskjed i 

meldingsfeltet, samt en e-post om at alt er i orden. Husk at 

Helseplanen kan bli tilbakeført av veterinæren hvis han eller hun 

finner åpenbare feil eller mangler. 

 

 

 



En kan se planen under fanen «Helseplaner»: 

 

 

Husk at en når som helst kan lage en ny Helseplan, også hvis en etter 

to dager ser at den en laget var feil eller manglet noe. Da klikker en 

på den blå knappen øverst for å opprette ny. 

 

 

Da vil en ny «kladd» til Helseplan åpne seg, med de svarene fra 

forrige gang ferdig utfylt slik at en kun trenger å endre det som skal 

endres. 

 

 



En kan jobbe med kladden så lenge en vil. Utkastet/kladden vil ligge 

lagret her hele tiden. Den aktive Helseplanen vil være aktiv helt til ny 

plan er godkjent av produsent og veterinær. 

 

 

 

 

 

 

11. Få en Besetningsjournal 

Besetningsjournalen skal fylles ut av den rådgivende veterinæren 

under eller rett etter de faste besetningsbesøkene. Hvor mange faste 

besetningsbesøk en besetning skal ha i løpet av et år avhenger av 

hvilken produksjon en har på gården. Per i dag så kreves det tre 

besøk i avlsbesetningene, og ett årlig besøk i alle besetninger som 

ønsker å selge smågris som Helsegris. En forventer at det i løpet av 

2016 vil bli krav til faste besøk også i kombinert- og 

slaktegrisbesetninger. Mer informasjon kan en få hos sitt slakteri 

eller på hjemmesiden til Helsetjenesten for svin/Animalia 

(www.animalia.no). 

Når en trenger en Besetningsjournal må en avtale et 

besetningsbesøk med sin rådgivende veterinær. Veterinæren vil da 

gå gjennom besetningen og svare på de spørsmålene som tilhører 

din besetning i Helsegris.  

http://www.animalia.no/


Når den rådgivende veterinæren har fylt ut Besetningsjournalen og 

godkjent den, blir journalen sendt til deg for godkjenning i Helsegris. 

En vil også få en e-post.  

 

Journalen finner en enten under fanen «Journaler» eller ved å klikke 

på meldingen i meldings-menyen. 

 

Det er viktig at en leser gjennom Besetningsjournalen og 

godkjenner først når en er enig i de opplysningene som står der.  

 

 

 

 

 



Din godkjennelse i Helsegris er det samme som signaturen din var 

på de gamle attestene, og er juridisk bindene. 

 

 

Er en ikke enig i opplysningene som er oppgitt i Besetningsjournalen, 

kan en tilbakeføre den til veterinæren. Dessverre er det i dag ikke en 

teknisk løsning på plass for å kommentere hva som er galt. Derfor 

bør du i en eventuell slik situasjon tar direkte kontakt med din 

veterinær for å forklare situasjonen. 

Det er viktig å huske på at det er faktiske forhold som skal attesteres 

i Besetningsjournalen, slik at veterinær ikke kan oppgi andre forhold 

enn det som er observert. 

 

Beregningen i Helsegris om besetningen oppfyller kravene som er 

satt til besetningen blir først gjort når en som eier godkjenner 

Besetningsjournalen. Resultatet kan en finne under fanen «Status».  

 



 

En Besetningsjournal er først gyldig når produsenten godkjenner 

Besetningsjournalen på sin side i Helsegris. Produsenten bekrefter 

da at det som den rådgivende veterinæren har gitt av opplysninger 

er riktige. Først når produsenten godkjenner journalen vil Helsegris 

beregne status for den aktuelle besetningen, og oppgi om 

besetningen oppfyller kravene som er satt for den aktuelle 

besetningen. 

 

 

Det blir også sendt en melding internt i Helsegris samt en e-post om 

at det er gitt en Helsegris-status på bakgrunn av siste 

Besetningsjournal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Helsegris-status 

Informasjon om Helsegris-status finner en under fanen «Status» 

øverst til venstre i hovedmenybildet. 

 

 

Statusen blir også vist på forsiden etter at en har logget seg inn i 

Helsegris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her finner en opplysninger om status, men også informasjon om ting 

som er registrert i Besetningsjournalen som enten krever utbedring 

eller som det bør settes fokus på. 

 

Noen av spørsmålene i Besetningsjournalen kan over tid, hvis 

svarene i journalen ikke oppfyller kravene satt til besetningen, gi 

trekk eller tap av godkjent Helsegris-status. Et klassisk eksempel er 

høy dyretetthet over tre påfølgende besetningsbesøk. Tanken bak er 

at en produsent ikke skal bli straffet hvis noen forhold ikke er helt i 

orden en tilfeldig gang, dersom dette er et enkelttilfelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Avvik i Besetningsjournalen 

Det kan være at noen av de observasjonene veterinæren gjør under 

besetningsbesøket og angir i Besetningsjournalen fører til at 

besetningen ikke oppfyller kravene. Da vil en få melding om at det er 

et eller flere punkter som må forbedres. 

 

 

Helsegris oppretter automatisk avviks-punkter der det er fare for at 

besetningen mister sitt Helsegris-tillegg. Avvikene har en beskrivelse 

av hva som er feil og en generell beskrivelse av hvordan en kan rette 

opp avviket. Det er også en tidsfrist knyttet til avviket. Det vil si at en 

beholder Helsegris-statusen og følgelig Helsegris-tillegget frem til 



fristen for å rette opp i avviket går ut. Først når fristen er overskredet 

vil en miste Helsegris-status og tillegg. 

 

 

For å få mer informasjon om avviket kan en klikke «Vis avvik». 

 

 

 

 



Opprettede avvik kan kun lukkes av rådgivende veterinær. Når en har 

utbedret eller rettet opp i avviket, så kan en ta kontakt med sin 

rådgivende veterinær. Veterinæren kan velge å lukke avviket på 

bakgrunn av en muntlig tilbakemelding om at tiltakene er 

gjennomført. Ved alvorlige avvik kan veterinæren selv velge at 

avviket kun kan lukkes gjennom et nytt besetningsbesøk og en ny 

Besetningsjournal. 

Rådgivende veterinær kan også velge å opprette avvik manuelt. 

Dette er typisk hvis det er åpenbare brudd eller mangler i forhold til 

de krav som settes av svinenæringen til besetningen. Disse avvikene 

beskrives av veterinæren selv, også tiltakene. Veterinæren setter 

også fritt en frist for å lukke avviket. Som i de automatisk opprettete 

avvikene, mister en ikke Helsegris-statusen sin før fristen går ut. 

 

Oversikt over avvikene får en i fanen øverst til høyre. 

 

 

 

 

 

 

 



Har en et avvik som nærmer seg fristen vil en få melding og e-post 

om dette. 

 

 

Det sendes ut varsel 30, 14 og 3 dager før fristen går ut. Det varsles 

også når fristen er gått ut og besetningens Helsegris-status er endret. 

Endringen i status gjøres automatisk i Helsegris, og slakteriene får 

beskjed automatisk når dette skjer.  

 

 

14. Skrive ut en Helseplan 

Utskrift av Helseplan kan gjøres ved å gå inn på fanen «Helseplaner» 

og velge den planen en vil skrive ut. Klikk på «Skriv ut». 

 



15. Skrive ut en Besetningsjournal 

Utskrift av Besetningsjournal kan gjøres ved å gå inn på fanen 

«Journaler» og velge den journalen en vil skrive ut 

 

 

Klikk på «Skriv ut» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Utskrift av Helseattest 

Helseattest finner en under fanen «Journaler».  

 

 

Helseattesten har en litt annen utforming enn tidligere, blant annet 

vises nå hvilke vaksiner som brukes i besetningen på Helseattesten 

 

 

 

 

 

 

 



Besetningens status og Helseattesten sin gyldighet er angitt her: 

 

 

 

Helseattesten har felt for signatur hvor produsent bekrefter at dette 

er den gyldige attesten på det gitte tidspunktet. 

 

 

17. Utskrift av Helseattest for avlsbesetninger 

Denne utskriften finnes til høyre for Helseattestene hos de 

besetningene som er avlsbesetning. 

 

 


