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Många former hundar

• Vårdhund
• Besökshund
• Terapihund
• Tjänsteassistanshund
• Social tjänstehund
• Sällskapsdjur
• Personalens hund



Djur i vårdlokaler

1. Terapi
2. Service
3. Forskning
4. Patienters och brukares djur på besök
5. Personalens djur



Vad gör ett djur för en människa?

• Sällskap
• Trygghet
• Psykisk, social och fysisk stimulans
• Nytta; vakta, jaga eller dra



Historik

• Redan på 800-talet såg man ett samband 
mellan djurs positiva effekter på 
handikappade i Belgien

• 1700-talet mot psykiska besvär
• 1800-talet Florence Nightingale 

rekommenderade hundvalpar 
ör vård av pat med kroniska sjukdomar



Hälsoeffekter av djur i vården

Dokumenterade hälsoeffekter:
Lägre hjärtfrekvens    
Sänkt systoliskt blodtryck
Sänkta kolesterolnivåer och triglycerider
Motverkar demens
Smärtstillande för barn
Förbättrad psykisk hälsa
Minskad psykisk stress
Minskad ångest hos deprimerade
Minskad apati hos äldre
Stimulerar dementa
Minskad upplevelse av ensamhet hos äldre
Ökad fysisk aktivitet

Ref:
Allen 2001
Andrew 2005
Braun 2009
Hoffman 2009
Nordgren 2013



Tom bättre effekt av hunden än av maken 
när man utsätts för lättare stress!

Allen et al. Psychosomatic medicine 2002;64:727-739



Begrepp

• AAA – animal assisted activities
Djuret underlättar vården för patienter och 

brukare genom att stimulera och aktivera 
(promenader)

• AAT – animal assisted therapy
Djuret ingår i en behandlingsprocess där målet 

är att förbättra psykiska, fysiska, kognitiva och 
sociala funktioner. Särskilt tränade djur och 
djurförare.





Vårdhund (AAT)

• Vårdhund på remiss av sjuksköterska, 
sjukgymnast eller arbetsterapeut

• Ekipage av tränad hund och hundförare
• Utbildas på Vårdhögskolan på Österlen
• Registreras hos Länsstyrelsen
• Insatser inom HSL ska journalföras
• Jordbruksverket är tillsynsmyndighet

Jordbruksverkets föreskrift (K112) gäller



Svensk standard



SS 8760000

• Krav och rekommendationer för utbildning 
och certifiering för professionellt arbete 
med vårdhund

• Äldreomsorg, demensvård och 
rehabilitering av vuxna med förvärvad 
hjärnskada

• Definitioner (förare, assistanshund, 
besökshund, social tjänstehund, vårdhund, 
terpihund…)
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Hundar blir transienta bärare av 
människors bakterier

Davies et al. Lancet Inf Dis 2012;12:703-716

Transmission between patients



Hundar och människor utbyter 
bakterier 

Weese et al. Vet Microbiol 2006;115:148-155



MRSA



ESBL



ESBL-carba



Norovirus



Djur har zoonoser
Djur blir bärare av human mikrobiell flora

Djur kan vara vektor precis som händer, kläder och 
föremål i en smittkedja



Slutsats

Djur och människa har alltid behövt varandra, 
särskilt människan.
Djur bär på zoonoser och kan vara en reservoir för humana 
(resistenta) bakterier
Djur kan vara smittspridare.
Hur ska vi hantera detta i vårdmiljöer? 



Hur ska vård bedrivas?

”Aldrig skada,
Om möjligt bota

Ofta lindra, 
Alltid trösta”

Hippokrates, 470-360 före Kristus



Är det möjligt att bedriva 
sjukvården på detta sätt?

1. aldrig skada 
2. om möjligt bota
3. ofta lindra 
4. alltid trösta

Hippokrates 470-360 f Kr



Tygdjur



Motionen 2015



Motionen 2015



Uppdraget

• Under SFVHs årsmöte 2015 bildades en 
arbetsgrupp inom SFVH i syfte att ta fram 
vårdhygieniska riktlinjer för djur i vården 

• För att underlätta den vårdhygieniska 
rådgivningen fanns ett behov av ett gemensamt 
nationellt dokument med gemensamma riktlinjer 
att tillgå som stöd för vårdhygienisk expertis. 



Arbetsgruppen
• Anna Lejdegård hygiensjuksköterska Eskilstuna
• Josefine Thylefors hygiensjuksköterska Skåne
• Susanne Wiklund hygiensjuksköterska Stockholm
• Annie-Mari Bromark hygiensjuksköterska Stockholm
• Mall Kriisa hygienöverläkare Stockholm
• Maria Grimfelt hygiensjuksköterska Umeå 
• Inger Andersson hygiensjuksköterska Uppsala
• Birgitta Lytsy hygienöverläkare Uppsala (sammankallande) 

• Expertgranskare:

• Maria Tholander Hasselroth veterinär och för SFVHs styrelse



DIV-Djur i vården

Animals in healthcare



Metod

• Gå igenom den vetenskapliga litteraturen 
som rör smittspridning mellan djur och 
människor med tyngdpunkt på vårdmiljöer. 

• Internationella, nationella och lokala 
riktlinjer och rekommendationer granskas 
och vägs in i arbetet. 



Lagar och förordningar
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
• Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
• Djurskyddslagen (1988:534) 
• Djurskyddsförordningen (1988:539)
• EG-förordningen 178/2002 
• Förordningen om provtagning på djur, m.m. (2006:815) 
• Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
• Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1090) 
• Förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
• Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
• Lagen om provtagning på djur (2006:806) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
• Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 
• Livsmedelslagen (2006:804) 
• Livsmedelsförordningen (2006:813) 
• Miljöbalken (1998:808) 
• Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
• Smittskyddslagen (2004:168) 
• Smittskyddsförordningen (2004:255) 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Socialtjänstförordningen (2001:937)  
• Zoonoslagen (1999:658) 



Svenska föreskrifter
• AFS 2005:1, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, 

toxinpåverkan, överkänslighet, ändrad genom AFS 2012:7 
• AFS 2001:1, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
• SJVFS 2013:23, Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen 
• SJVFS 2013:14, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda 

åtgärder avseende hygien för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen 
• SJVFS 2010:2, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur 
• SJVFS 2008:5, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt 
• SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete
• SOSFS 2005:28, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt 

lex Maria 
• SOSFS 2011:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah
• SOSFS 2007:19, Socialstyrelsens föreskrift om Basal hygien i hälso- och sjukvården mm, 

reviderad SOSFS 2015:10, Basal hygien inom vård och omsorg
• SOSFS 2012:2, Socialstyrelsens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar 



Övriga dokument
• Statens Livsmedelsverk. Vägledning om hygien. Tillsynsavdelningen. 2006-01-01
• Jordbruksverket. Djurskyddsbestämmelser – hund. Jordbruksinformation 2 – 2011
• Socialstyrelsen. MRSA hos personal inom vård och omsorg. Ett kunskapsunderlag. Juni, 2007.
• Socialstyrelsen. MRSA hos häst, hund och katt. Rekommendationer för handläggning. Januari, 

2011
• Socialstyrelsen. Hundar i vård och omsorg. Vägledning till gällande regelverk. September, 2014
• Socialstyrelsen. Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt om effekter och 

vetenskapligt stöd. Januari, 2014
• Swedish Standards Institute. Svensk Standard SS 8760000:2013. Vårdhundsteam inom 

äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada – Krav på 
utbildning. 2013-06-13

• Kommunförbundet Stockholms län, Regional Kommunal Hygien Kommitté (RKHK). 
• RKHK’s rekommendationer gällande hund i särskilda boendeformer för äldre. 2012-11-14
• Folkhälsomyndigheten & Statens Veterinärmedicinska Anstalt. SWEDRES - SVARM 2014.  

Consumption of antibiotics and occurrence of antibiotic resistance in Sweden.  2014
• Uppsala kommun. Lokal rutin för vårdhundsteam Årstagårdens Demenscenter. 2007-10-01S



2003



US guidelines

APIC- guideline 2008

SHEA-guideline 2015 



Standardiserad utformning



Riktlinjer

• Huvudrubriker
Smittämnen och smittvägar
Rekommendationer för djuret inkl vaccinationer
Daglig skötsel
Föraren
Lokaler (rengöring och desinfektion)
Patienten/vårdtagaren



Avgränsning

• Djurslag: Hund, katt, häst, fågel och fisk
Ej reptil, gnagare, höns och kanin

• Vårdform: Akutsjukvård, kommunal vård och 
omsorg som omfattas av socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS

• Djurets funktion: Sällskapsdjur, vårdhund, 
djurunderstödd terapi, besöks- terapi, tjänste-
assistenshundar och social tjänstehund


