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Pressmeddelande 

Stockholm, 5 april 2017 

AniCuras Ulrika Grönlund tilldelas Svenska Hygienpriset 2017 

Ulrika Grönlund tilldelas Svenska Hygienpriset 2017 för sina insatser inom vårdhygien i djursjukvården. Ulrika 

Grönlund är Kvalitetsansvarig på AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för 

sällskapsdjur. Utmärkelsen är ett resultat av Ulrikas långsiktiga engagemang för hygienfrågor och det 

utvecklingsarbete inom patientsäkerhet som bedrivs inom AniCura. 

Sedan 2012 delar Svensk Förening för Vårdhygien ut Svenska Hygienpriset till en organisation, företag, 

arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet inom humanvård, 

omsorg, tandvård eller veterinärmedicin. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda 

hygienrutiner. I år går priset till veterinär Ulrika Grönlund, Sveriges enda docent i vårdhygien och 

Kvalitetsansvarig på AniCura, ett företag som satsar betydande resurser på att öka patientsäkerheten genom 

bättre hygienrutiner. 

– Ulrika Grönlunds arbete och unika kompetens inom både vårdhygien och antibiotika har haft stor betydelse 

för djursjukvården. Djursjukvården blir en allt viktigare del av vårdsektorn och utvecklas snabbt med mer 

avancerade behandlingar och bättre patientsäkerhet. AniCura har utmärkt sig på det här området genom 

Ulrikas arbete och det vill vi uppmärksamma, säger Inger Spencer, juryordförande Svenska Hygienpriset 

2017. 

Ulrika Grönlund, leg. veterinär, veterinärmedicine doktor (VMD) och docent i vårdhygien, har drygt 10 års 

erfarenhet av forskning och arbete med vårdhygien och antibiotikafrågor inom veterinärmedicin. Idag är 

Ulrika ordförande i Veterinär Vårdhygienförening och Kvalitetsansvarig på AniCura. På AniCura arbetar Ulrika 

med koncernens gemensamma program för att utveckla patientsäkerheten inom djursjukvården och har 

genomfört flera olika studier inom AniCura som syftar till att förbättra hygienrutiner, minska postoperativa 

infektioner och verka för en sund antibiotikaanvändning. 

– Jag är glad och hedrad över att tilldelas utmärkelsen. Det är ett viktigt erkännande av våra insatser inom 

vårdhygien och antibiotikafrågor på AniCura och den utveckling vi åstadkommit inom djursjukvården de 

senaste åren, säger Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura. 

Svenska Hygienpriset 2017 delas ut idag den 5 april vid Hygiendagarna 2017 i Västerås. 

Juryns motivering: 

”Svenska hygienpriset 2017 går till veterinär Ulrika Grönlund för hennes mångsidiga och breda arbete för 

veterinär vårdhygien. Med genuint kunnande och hög kompetens har hon förmedlat sin kunskap inom 

området vårdhygien och antibiotika och dessutom tagit en ledande roll i arbetet med nationella riktlinjer för 

infektionskontroll inom djursjukvården.” 
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För mer information, vänligen kontakta 

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886 

Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura, +46 706 387 562 

 

Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes 

ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första 

sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en 

uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 150 orter i Europa och skapar trygghet för 

djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 3 000 passionerade medarbetare tar 

varje år hand om fler än en och en halv miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida 

www.anicura.se  

 

 


