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Djur i vården - DIV

• Vårdhygieniska rekommendationer avseende 
djur inom vård- och omsorgsverksamhet

• Omfattar
– Hund
– Katt
– Häst
– Fågel
– Fisk



Tjänstehund

Social tjänstehund
Tjänstehund med

sök- och 
skyddsuppdrag

Assistanshund
(för enskild person)

VårdhundBesökshundTerapihund

Ur SVENSK STANDARD SS 8760000:2013



Vårdhund

• ”Social tjänstehund som arbetar i team med sin 
förare med att främja välbefinnande hos 
personer med funktionsnedsättning och att 
stimulera till träning av fysiska, psykiska, sociala, 
emotionella och kognitiva funktioner”. 

• Vårdhunden kan arbeta gentemot en eller flera 
personer åt gången och det finns specifika mål 
med insatsen för varje deltagare 

Ur SVENSK STANDARD SS 8760000:2013



Vårdhund

Vårdhundsteam består av
– Utbildad vårdhundsförare
– Certifierad vårdhund



Vårdhygieniska risker
• Risk för överföring av mikroorganismer mellan hund och 

vårdtagare

• Riskfaktorer hos vårdtagare, personal och hund

• Vårdhunden får inte vistas på enhet med pågående 
smittspridning



Vårdhundens hälsa
• Regelbunden hälsokontroll av veterinär
• Hudfrisk, fri från infektioner och parasiter
• Kontroll av öron och förekomst av mjäll, eksem 

och akne fortlöpande
• Träckprov årligen
• Vaccinationer enligt standard



Vårdhunden får inte arbeta

• Vårdhund som visar tecken på sjukdom, ex 
diarréer eller står på ab-behandling för en 
infektion får inte arbeta.

• Vid symtomgivande infektion med MRSA/MRSP 
ska vårdhunden inte vistas i vård- och 
omsorgsverksamhet

(Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2013:14, saknummer K112) 



Vårdhygienisk riskanalys
• Chef ansvarar
• Dokumenteras
• Risker kopplade till vårdtagare, vårdpersonal 

och hund
• Vårdtagarens förmåga att följa fastställda 

hygienregler ska vägas in
• Plan för åtgärder vid ev sjukdom eller smitta hos 

vårdtagare eller hund
• Mallar finns på SKL 

Länk: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-
analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html





Ansvarig chef ansvarar för

Riskanalys
Utarbeta lokala hygienrutiner
Information

Vårdhundförare
Personal
Vårdtagare

Dokumentation – spårbarhet



Hygienrutiner
• Personal följer basala hygienrutiner

– Desinfektera händerna före och efter kontakt med 
hunden.

• Vårdtagare 
– Desinfektera händerna före och efter kontakt med 

hunden.



Rengöring och desinfektion

• Lokala rutiner för 
rengöring och 
desinfektion ska 
finnas

• Golvet rengörs vid 
synlig smuts

• Material och redskap 
ska tåla rengöring och 
desinfektion

• Vårdhundens päls 
och tassar ska vara 
avtorkade

Foto: Thinkstock ur Härliga hund nr 3 2017



Lokaler

• I första hand i avgränsad lokal 

• Korridor och dagrum tillåtet
• I vårdtagares rum med godkännande, men inte 

ligga i sängen…
• Får inte vistas i 

– kök, tvättstugor, hygienutrymmen, desinfektionsrum, 
läkemedelsrum och förråd 

Arkivbild: Djurstudion ur Vårdfokus feb 2016



Vårdtagare med egen hund på 
särskilt boende



Ansvar
Tydlig ansvarsfördelning utarbetas

Hundägaren - i första hand
ansvarar för hundens skötsel och hälsa 
har informationsplikt vid ev MRSA/MRSP

Ansvarig chef

ansvarar för riskanalys
utarbetar goda hygienrutiner
ger information till berörda



Hundens hälsa

Hälsokontroll årligen rekommenderas
Undersökning vid sjukdom – ansvar hundägaren
Fri från infektioner och parasiter
Vid symtomgivande infektion med 
MRSA/MRSP

- ska inte komma i kontakt med andra vårdtagare  
eller djur
- förhållningsregler från veterinär gäller



Hygienrutiner och rengöring

• Basala hygienrutiner
– handdesinfektion före och efter kontakt med hunden
– plastförkläde vid nära kontakt med hunden 

• Mat- och vattenskålar
– diskas regelbundet
– vårdtagarens eget köksutrymme i diskmaskin eller 

handdiskas med särskilt avsedd diskborste



Lokaler

• Får inte vistas i gemensamt kök, matsal, förråd, 
tvättstugor, läkemedelsrum, hygienutrymmen, 
expedition eller desinfektionsrum

• Ska endast vistas i vårdtagarens eget 
rum/lägenhet samt utomhus

• Om hunden smiter ut ska den snarast återföras



Vårdtagare med egen hund i ordinärt boende

• Med beviljade insatser
• Tydlig ansvarsfördelning ska utarbetas. 
• Hundägaren/annan utsedd person är ansvarig för hundens skötsel 

och hälsa.
• Lokala rutiner kan behöva utarbetas för städning, rengöring och 

desinfektion.
• Hunden ska ex. inte komma i kontakt med sårvårdsmaterial och 

personalens skyddsutrustning

Foto: Daniel Nilsson Ur Vårdfokus 2015 nr 10



Hundar på besök inom 
vård och omsorg

• Får endast vistas i vårdtagarens rum/lägenhet
• Förutsättningar för god handhygien för besökare 
• Information om betydelsen av god handhygien
• Ansvarig chef ansvarar för 

– Allmän riskanalys
– lokala generella riktlinjer för besökare med hund

• Tjänstgörande personal informerar
• Hunden ska vara följsam och infektionsfri
• V.b. egen vattenskål – rengörs hemma



Assistanshund
• Tillåtna inom vård och omsorg
• Tydliggjort var och hur hunden får vistas i 

lokalerna
• Ansvarig chef informerar om adekvata åtgärder 

för att förebygga smittspridning
• Hundföraren är ansvarig för hundens skötsel 

och för att följa uppsatta hygienrutiner



Blivande besökshund 

Är hon välkommen?
Vill man ha besök av Khalese/”Calici” ?

Khalese



Utmaningen
Hundar i kommunal vård ger vetenskapligt bevisat positiva 
effekter

Det finns vårdhygieniska risker hos både vårdtagare, 
personal och hund

Tydliga, konkreta vårdhygieniska riktlinjer för hantering av 
hundar som vistas i vårdlokaler är den viktigaste åtgärden 
för att minska risken för smittspridning.



Tack för oss! 

(Bildkälla Åsa Nilsonne ur DN 2015-10-13)


