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1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 

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

 

For å logge seg inn som veterinær trenger en sitt brukernavn og 

passord som en har fått fra Produsentregisteret. For veterinærer 

begynner disse brukernavnene alltid på 500…   

 

Har en ikke fått et brukernavn fra Produsentregisteret, må 

veterinærer kontakte Dyrehelseportalen (link på siden til Helsegris). 

Veterinærer som også har et produsentnummer fordi de har et 

gårdsbruk, vil av Helsegris bli tolket som en produsent. Når en er 

logget inn i Helsegris som produsent får en ikke tilgang til veterinær-

funksjonene i Helsegris. 

Glemt passordet? 

Er du allerede bruker av Helsegris eller Dyrehelseportalen, så 

kontakter du Produsentregisteret for å få nytt passord 

(https://passord.prodreg.no/). Det er også link på Helsegris sin 

innloggingsside. 

 

 

 

 

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 må oppdateres i 

Produsentregisteret. Da 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. Hvordan bli rådgivende veterinær i en besetning 

Når du har registrert deg og opprettet en profil i Helsegris, vil 

produsenter kunne søke deg opp i systemet og knytte avtale med 

deg som sin rådgivende veterinær. Når en produsent ønsker å 

opprette en avtale, vil du se en melding når du logger deg inn i 

Helsegris. I tillegg blir det sendt en epost til den e-postadressen du 

har i profilen din om at du har en ny melding i Helsegris. Husk at du 

aktivt må godkjenne en forespørsel om avtale før du får tilgang til 

produsenten sin informasjon. Du kan også avslå en forespørsel hvis 

du ønsker det. Alle dine avtaler finner du under fanen «avtaler» i 

menyen 

 

 

 



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: 

 Mine produsenter (oversikt over de produsentene en har 

avtale med). Via denne fanen har en tilgang til alt angående de 

enkelte produsentene. 

 Mine Helseplaner (oversikt over produsentene sine 

Helseplaner) 

 Mine journaler (oversikt over produsentene sine 

Besetningsjournaler) 

 Mine avtaler (oversikt og administrering av avtaler med 

produsentene) 

 Mine avvik (avvik som finnes på de produsentene en har avtale 

med) 

Under «Mine helseplaner» og «Mine journaler» har en for øvrig 

tilgang til både gamle planer og journaler samt aktive Helseplaner og 

Besetningsjournaler. Også planer eller journaler som ikke er ferdige, 

såkalt «kladd» finner en her.  

 



Ved å huke av kan en 

velge om en vil se 

gjeldene (aktive) avtaler, 

om en se de som venter 

på å bli godkjent av 

veterinær, historiske eller 

de som er under 

utarbeidelse av 

produsenter (kladd) 

 

 

 

 

 

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 Helseplaner 

som trenger godkjenning eller Besetningsjournaler og avvik som må 

behandles. Meldinger som ikke er lest er merket rødt. 

 

 

 



8. Informasjon over 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. Godkjenne avtaleforespørsel om å være rådgivende veterinær i 

    en besetning 

 

Når en produsent sender forespørsel om en avtale, vil melding vises i 

meldingsfeltet til høyre. I tillegg blir en e-post sendt til veterinær. 

Ved å klikke på feltet for avtaleforespørsler kommer en til avtale-

menyene. 

 

 

 

 

 



Avtalen med produsent om å være rådgivende veterinær gjøres 

under «Behandle». 

 

En avtaleforespørsel kan godkjennes eller avvises. Ved avvisning er 

det mulig å oppgi grunn for avvisningen, for eksempel at en ikke har 

tid til flere besetninger. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Opprette ny Besetningsjournal 

Ny Besetningsjournal opprettes ved å gå på «Mine produsenter» og 

få opp oversikten over alle produsenter en er rådgivende veterinær 

for. 

 

Klikk på «velg» for den aktuelle produsenten. 



 

 

Til høyre i det nye vinduet ser en hvilken produsent en har valg. 

 

Ved å klikke på det blå feltet «Opprett nytt utkast» får en opp en 

ny Besetningsjournal på den aktuelle produsenten.  

 

 



Ved å åpne de forskjellige fanene kan en besvare spørsmålene. 

 

 

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. 

 



 

 

 

Der en har svaralternativer med firkant-bokser kan en velge å krysse 

av flere alternativ.  

Der det er en runding ved svaralternativet kan en bare velge ett svar. 

 

 



Ønsker en å skrive ut en «tom» journal med svaralternativene, kan 

en også gjøre det her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Godkjenne Besetningsjournal 

Besetningsjournalen godkjennes ved å klikke på den grønne 

«Godkjenn»-knappen. Da vil Journalen sendes til produsentens 

Helsegris-side. Produsenten vil også få beskjed på e-post. 

 

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. 

Slik ser skjermbilde hos produsent ut: 

 

Hvis produsenten ikke er innforstått/finner feil i journalen, så kan 

Besetningsjournalen tilbakeføres til veterinær. Veterinær får da 

beskjed om dette. Dessverre er det per i dag ikke mulig å sende en 

beskjed i selve Helsegris med begrunnelse hvorfor den tilbakeføres. 



Vi oppfordrer at en tar direkte kontakt med produsenten når det er 

noe som gjør at han ikke godkjenner Besetningsjournalen. 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. Dette må også gjøres klart for produsent. 

 

 

Etter at produsenten har godkjent Besetningsjournalen, får 

produsent følgende bilde opp der det øverst står at en skal klikke på 

status for å vite om en oppfyller kravene til Helsegris. 

 

 

 

 

 

 

 



Status-siden: 

 

 

Rådgivende veterinær vil også få beskjed om at produsenten har 

godkjent Besetningsjournalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Godkjenne en Helseplan 

Når en produsent har laget og godkjent en Helseplan, så blir den 

sendt til rådgivende veterinær, som får melding i Helsegris og på e-

post.  

 

 

 



Det forventes ikke at veterinæren skal ha en slik detaljkunnskap om 

besetningen at alle opplysningene skal bevitnes, men veterinæren 

skal godkjenne at det foreligger en Helseplan som er fullstendig 

utfylt. Alle produsenter har første gang ett år fra de starter med 

Helsegris til de må ha ferdig en Helseplan. Det betyr også at det ikke 

trengs en helseplan for å lage den første Besetningsjournalen. 

 

 

 

13. Oversikt over alle Helseplaner 

Ved å klikke på «Mine Helseplaner» får en opp en oversikt over alle 

planene til de produsentene en har avtale med. En kan ved å huke av 

på venstre side velge hvilke planer en vil vise i oversikten.  

 



14. Oversikt over alle Besetningsjournaler 

Ved å klikke på «Mine Besetningsjournaler» får en opp en oversikt 

over alle journalene til de produsentene en har avtale med. En kan 

ved å huke av på venstre side velge hvilke journaler en vil vise i 

oversikten.  

 

 

15. Oversikt og administrering av avtaler med produsenter 

Ved å klikke på «Mine avtaler» får en opp en oversikt over alle de 

produsentene en har avtale med. 

 

 



 

Her kan en administrere avtalene. En godkjenner avtaleforespørsler 

og kan si opp avtalene her. Avtale om å være rådgivende veterinær 

kan også være for begrenset tid, eksempelvis ett år om gangen hvis 

en ønsker det. 

 

 

Når en sier opp en avtale, eller avviser en avtaleforespørsel, kan en 

skrive en begrunnelse til produsenten hvorfor en sier opp/avviser 

avtalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Opprette og håndtere avvik 

I Helsegris kan en opprette avvik hvis en som rådgivende veterinær 

finner forhold som gjør at besetningen ikke oppfyller de krav som er 

satt fra næringen. Når det er forhold som avdekkes gjennom 

Besetningsjournalen som ikke er forenlig med kravene næringen har 

satt, eksempelvis manglende spolormbehandling ved salg av smågris, 

opprettes det avvik automatisk. 

Avvikene finner en under «Mine avvik». 

 

 

En kan også opprette avvik manuelt hvis en ønsker det 

 

 

 

 

 



Når en oppretter et avvik, angir en hva avviket gjelder, hvilken 

produsent og hvor lang frist produsenten får på å rette opp i avviket 

(automatisk opprettete avvik fra Besetningsjournalen har fast 

definerte tidsfrister for å få avviket lukket, alt fra 0 til 30 dager). Så 

lenge avvikets frist ikke er gått ut, og besetningen oppfyller kravene 

fra næringen på sin forrige Besetningsjournal (det vil si har allerede 

Helsegris), så vil besetningen fortsatt kunne levere Helsegris. Er ikke 

avviket lukket innen fristen, mister besetningen Helsegris-status 

automatisk, og slakteri får automatisk beskjed om at Helsegris-

statusen er endret. Tilsvarende skjer hvis rådgivende veterinær 

lukker et avvik, da får besetningen automatisk godkjent Helsegris-

status og slakteriet får også automatisk beskjed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samme sted som en har opprettet avviket, får en opp bilde for å 

lukke avviket. Det er viktig å huske at en må lukke tiltaket før en 

prøver å lukke avviket. Det går ikke å lukke et avvik før det er 

beskrevet at tiltaket er gjort. 

 

 

 

 

 


