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Grishälsovården
- för friska grisar i en sund och 
lönsam djurhållning
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Grishälsovården
Vi består av grisveterinärer med lång 
erfarenhet och stor samlad specialkom-
petens. Vi har majoriteten av Sveriges 
grisföretagare som våra kunder fördelade 
över hela landet.

Hälsokontrollen
Som ansluten till oss får du:

■  1-12 besättningsbesök per år beroende 
på valda tjänster

■ Veterinär grisrådgivning

■ Fria obduktioner, provtagningar och 
utredningsbesök vid hälsostörning

■ Uppföljning av sjukdomsregistreringar 
vid slakt

■ Tidningen Djurhälsonytt

■ En mycket attraktiv grishälsoförsäkring 
i samarbete med Agria Djurförsäkring 
som ger besättningen ett bra skydd

■ Semintillsyn och specialkompetens vid 
utredning av fruktsamhetsproblem

■ Möjlighet att ansluta din besättning 
till det frivilliga salmonellaprogrammet

Grishälsovården 
- en helhetslösning för din besättning

Fullservice
Förutom hälsokontrollen erbjuder vi dig:

Prisvärd fullservice - genom villkorad 
läkemedelsanvändning med regel
bundna besök var 5-8:e vecka.

Fullservice ger ett ännu snabbare och 
mer effektivt djurhälsoarbete. Med fokus 
på rätt åtgärder kan vi hjälpa dig till 
bättre ekonomi genom friskare grisar. 

Låt vår kompetens bli din förtjänst.

Kontakta din lokala djurhälsoveterinär 
för mer information.

Nyttigheter för 
alla grisföretagare
Vi utför insatser som kommer alla grisfö-
retagare till del, det vill säga även de som 
inte är anslutna till Grishälsovården. Till 
exempel arbetar vi med: 

■ Beredskap vid större sjukdomsutbrott 
(minns salmonella 2003, PRRS 2007)

■ Salmonellaprovtagningar i livdjursbe-
sättningar och suggpooler

■ Nationell analys av sjukdomsregistre-
ringar vid slakt

■ Smittskyddskontroll vid importer

■ Övervakning av dysenteri och nyssjuka 
i livdjursbesättningar

■ Representerar grisnäringen i olika 
grupper hos myndigheter, svarar 
på remisser och agerar experter för 
näringen

■ Bevakar frågor av betydelse för grisföre-
tagarna i samarbete med myndigheter, 
lantbruksuniversitet och branschorgani-
sationer

■ Utbildnings- och kursverksamhet

■ Forskning och projektarbete

Vi tar ansvar för hela 
Sveriges grishälsa
Hälsoläge och smittskydd bevakas i hela 
Sverige.

Om företaget
Huvudsakligen fi nansieras vår verk-
samhet genom avgifter från anslutna 
besättningar, djurhälsoavgifter från 
slaktdjur, statliga anslag samt forsk-
ningsmedel. 

Företaget är inte vinstdrivande. 

Vi ägs av Scan, Avelspoolen och 
KLS Ugglarps.
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Sten-Olof Dimander 
VD för Svenska Djurhälsovården 

Tel 08-725 81 37 
sten-olof.dimander@svdhv.org

Kontakt
Monika Löfstedt
Chefveterinär, Grishälsovården
Tel 0511-251 52
monika.lofstedt@svdhv.org

Övriga grishälsoveterinärer hittar ni på  
www.svdhv.org

Anna-Greta Enström
Administration inom grishälsovården
Tel 0511-250 90
anna-greta.enstrom@svdhv.org
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Telefon  08-725 82 00  Hemsida  www.svdhv.org

Djurhälsonytt
Vår tidning ges ut fyra gånger per år till 
alla våra medlemmar.


