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Innehåll
� Lite kort om Jordbruksverkets roll avseende smittskydd.

� Bakgrund till varför kraven på vårdhygien infördes.

� Vad kraven på en hygienplan innebär och vad en 
hygienplan ska innehålla. 

� Vad vi har gjort för att hjälpa verksamheterna med sitt 
vårdhygienarbete.
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Vad gör Jordbruksverket?
� Expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske 

och landsbygdsutveckling. 
� Administrerar och tillämpar EU:s regleringar och 

stödsystem inom jordbruk, landsbygdsutveckling och 
fiske.

� Jönköping, 1300 anställda (150 regionalt och ca 450 inom DV)

Uppdrag:
� Säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djur i
människans vård, förebygga spridning av och bekämpa 
smittor hos djur i människans vård, säkerställa ett gott 
djurskydd samt för sin del av livsmedelskedjan verka för 
säkra livsmedel och konsumenthänsyn.

� Har flera ”starka” lagstiftningar = stora möjligheter…2016-04-24



Tillbakablick…
2006: flera fall av MRSA hos hund och katt på djurkliniker
Smittskyddsläkare (+vårdhygien), SVA och länsstyrelsen 
Sthlm börjar samarbeta med klinikerna
� Början på vårdhygienarbetet!

2008: MRSA och MRSP hos djur blir anmälningspliktiga

2008: Utbrott MRSA på en hästklinik

2011: MRSA hos häst, hund och katt - Rekommendationer 
för handläggning (Socialstyrelsen 2011)

2011: Hygienprojektet Västra Götaland startar

Utbildning för hygienombud startar i VETA-bolagets regi2016-04-24
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Varför behövs K112?
� Ökade krav från folkhälsan och allmänheten att smittor 

inte sprids mellan djur och människor. Kostnad för 
samhället.

� ”Nya” smittor och zoonoser blir aktuella
� Fler verksamheter saknar kunskap om smittskydd och 

hur man minskar risken at sprida smitta.
� Zoonoslagen – endast salmonella, Bra verktyg saknas 

idag för andra zoonoser.
� Många myndigheter blir inblandade om en zoonos. 

Olika lagstiftning, ansvarsområde och olika roller.
� Viktigt med god ”vårdhygien” för djurhälsopersonal.
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Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:14) Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:14) Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:14) Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:14) 
om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien 

m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra 
smittämnen smittämnen smittämnen smittämnen (K112)(K112)(K112)(K112)

SyfteSyfteSyfteSyfte
1. Minska risken för smitta mellan djur och människor och 
mellan djur genom enkla hygienåtgärder. 
- Alla djurhållare (1 september 2013)
- Besöksverksamheter (1 december 2013)

2. Förebygga spridning av smittämnen inom verksamhet     
för djurens hälso- och sjukvård (1 april 2014).

3. Minska risken för smittspridning mellan djur och 
människor samt mellan djur genom särskilda åtgärder vid 
vissa smittämnen/MRSA och MRSP (1 september 2013).2016-04-24



Verksamhet som bedriver 
veterinärmedicinsk vård ska arbeta 

enligt en hygienplan
Ansvarig för verksamheten ska se till att en skriftlig 
hygienplan finns och uppdateras samt ansvarar för att;

� Hygienplanen är riskbaserad och anpassad till 
verksamhetens storlek och omfattning samt till vilka 
djurslag som berörs.

� Hygienplanen följer godkända riktlinjer.
� Planen fungerar som en arbetsbeskrivning gällande 

hygienarbetet för verksamheten.
� All personal känner till och arbetar enligt planen.
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Hygienplanen
Hygienplanen ska dokumentera hur man i verksamheten 
ska arbeta för att förhindra spridning av smittämnen. I 
planen ska sådana åtgärder som visar att smittkedjor 
bryts, mellan patienter samt mellan patienter och personal, 
beskrivas samt hur detta arbete kan följas upp.

Arbetet kan delas upp i två steg. 
Steg 1: Dokumentera enligt 1-5 samt arbeta med att 
implementera de basal hygienrutinerna i verksamheten.
Steg 2: Välja en eller flera av punkterna 7-12 utifrån 
verksamhetens behov tills alla punkter finns beskrivna i 
planen och fungerar i verksamheten.
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Vad ska en hygienplan innehålla?
1. Vilka som är utsedda att arbeta med planen samt på 
vilket sätt de ska arbeta med frågorna.

2. Hur all personal får kännedom om planen och hur 
personalen fortbildas i hygienfrågor.

3. Planerade åtgärder och förbättringar ska dokumenteras 
med start- och slutdatum.

4. Översiktlig beskrivning hur utbrott av smitta ska 
hanteras samt rutiner för att utbrott av smitta snabbt kan 
upptäckas samt rutiner för hantering av misstänkt smittade 
eller kända smittade djur.2016-04-24



Innehåll i en hygienplan forts.

5. Planen ska uppdateras minst 1 gång/år samt vid 
förändringar i verksamheten.

6. Rutiner för basal vårdhygien – ska vara en 
arbetsbeskrivning för all personal.

7. Rutiner för tvätthantering.

8. Rutiner för hantering av använda textilier och föremål  
som  varit i kontakt med patienter.

9. Rutiner för städning, rengöring och desinfektion av 
lokaler och ytor.2016-04-24



Innehåll i en hygienplan forts.

10. Rutiner för desinfektion och hantering av instrument 
samt hantering av förbrukningsmaterial.

11. Rutiner för egenkontroll, hur, hur ofta, av vem och ska 
detta återrapporteras. Hur avvikelser följs upp.

12. Rutiner för registrering och uppföljning av VRI.
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Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen
� Har även en stöttande funktion med information, dialog, 

utbildning m.m. Vi har haft utbildningstillfällen för 
länsstyrelserna samt tagit fram en tillsynsvägledning.

� Att det finns en hygienplan enligt de 12 punkterna 
(dokumentationskontroll).

� Följsamhet av hygienplanen (inspektion och revision).

� Sanktionsmöjligheter vid behov (föreläggande och vite).
Länk till tillsynsvägledning: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/tillsyn/instru
ktionertillkontrollanterochinspektorer/djurhalsa/k112.4.37e
9ac46144f41921cd71a9.html  2016-04-24
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http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/hygien

reglerinomdjurenshalsoochsjukvard.4.2ae27f0513e7888ce2280009976.html

www.jordbruksverket.se



Stödpaket – www.sva.se

2016-04-24http://www.sva.se/antibiotika/projekt-hygienregler 
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Stödpaket forts.
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Stödpaket forts.



Och så några filmer om 
vårdhygien…

https://www.youtube.com/watch?v=KP_u63fkPPM&index=
1&list=PLUyyMmH6UqQtmNPi5SbqVqq0sm7clSx4y

http://www.sva.se/antibiotika/projekt-
hygienregler/hygienfilmer
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Tack för mig….


