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Djurens betydelse för 
människan 

 

Bild: Agrias blogg.se 
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Djurens betydelse för 
människan 

• Sällskap, tröst, livsglädje och 
välbefinnande mm. 

 

• Positiva fysiologiska och 
psykologiska effekter för 
vårdtagare 

    (blodtryck, ångest, demens) 
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Hundar i vården 
• Tjänstehundar 

• Vårdtagares egna hundar 

• Övriga besökare med hund  

     

Tjänstehund 

Social 
tjänstehund 

Vårdhund 

Assistanshund 

(ledhund, 
epilepsihund) 

Terapihund 

(rehabhund) 
Besökshund 

Tjänstehund för 
sök och skydd 

Räddningshund 

Skyddshund 

(Polis, 
bevakning) 
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Vårdhygienisk utmaning 

• Päls, nos, tassar går inte att desinfektera mellan olika 
vårdkontakter och vårdmoment 

 

• Direkt eller indirekt kontakt med djur innebär en risk för att 
smittämnen sprids  

 

• 3/5 av de mikroorganismer som orsakar infektioner hos 
människor har sitt ursprung i normalfloran hos boskap 
(Wardeh, 2015) 

 

• Spridning av resistenta bakterier mellan djur och människor är 
beskrivet. (Petinaki, 2012, Pomba, 2017) 

 

• Spridning MRSA, katt på äldreboende beskrivet. (Scott, 1988)  
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Vårdhygienisk utmaning 

• Kanada 

• Terapihundar som tjänstgjorde på sjukhus och 
äldreboenden hade högre risk att koloniseras av MRSA, 
och C. difficile, jämfört med hundar som tjänstgjorde 
inom andra sektorer 

• 194 hundar, 156 hundförare 

• Risken för att koloniseras med  

• MRSA var 4,7 ggr högre  

• C. difficile 2 ggr högre  

för hundar som arbetade i vårdmiljöer 

• Tillfälligt koloniserad i nosen, tassarna, i faeces, och i 
pälsen 

    (Lefevbre, Weese, 2009) 
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Vårdhygieniska utmaningar 

• Djuret går emellan vårdtagare 

• Djuret vistas i sängen 

• Djuret slickar/pussar 

• Kontakt med ansikte 

 

• Riskfaktorer hos vårdtagaren och 
djuret: 

• Eksem 

• Sår/hudproblem 

• Diarréer 

• Infektionskänslighet 

• Beteendet 

• Antibiotikabehandling 
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Risker för smittspridning med djur i vårdmiljöer 
 

Principer för smittöverföring med djur 

• Inga tydliga gränser 

• Flera mikroorganismer faller in under flera kategorier 

 

Zoonoser  

• Sjukdom/smittämne sprids på ett naturligt sätt mellan djur 
och människor 

• Ex: campylobacterios, salmonellos, fågelinfluensa, ringorm, 
toxoplasmos, Chlamydia psittaci, Mycobacterium marinum 
mm. 
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Risker för smittspridning med djur i vårdmiljöer 

 

Zoonotisk potential 

• Mikroorganismer som långvarigt kan kolonisera och/eller 
infektera djur från en människa och senare kan överföras 
och ge upphov till infektion (zoonos) hos människor.  

• Ex: resistenta bakterier (MRSA, MRSP, ESBL), norovirus, 
Clostridium difficile, mm. 
 

Vektor i vårdmiljö 

• Mikroorganismer koloniserar djur tillfälligt och ingår i en 
smittkedja genom ett kortvarigt bärarskap i päls, nos och 
tassar.  

• Ex: MRSA, C. difficile, förmodligen flertalet 
mikroorganismer. 
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Djur i vården - DIV 
Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom 

vård- och omsorgsverksamhet  

• SFVH, Svensk förening för vårdhygien  

• Rådgivande dokumentet  

• Vägleda vård- och 
omsorgsverksamheter  

• Underlag för att skapa rutiner som 
förebygger smittspridning och 
vårdrelaterade infektioner på grund av 
djur i verksamheten 

• Ta till vara de positiva effekterna av 
djurnärvaro 

• Säkerställa en god vårdhygienisk 
standard 

• Tre internationella, 1 Kanada, 2 USA 

• www.sfvh.se  
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Arbetsgrupp 

• Birgitta Lytsy, överläkare, Vårdhygien Uppsala - 
sammankallande 

• Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien 
Västerbotten  

• Annie-Mari Bromark, hygiensjuksköterska, Vårdhygien 
Stockholm  

• Maria Grimfelt, hygiensjuksköterska, Vårdhygien 
Västerbotten  

• Mall Kriisa, överläkare, Vårdhygien Stockholm  

• Anna Lejdegård, hygiensjuksköterska, Vårdhygien 
Sörmland  

• Josefina Thylefors, hygiensjuksköterska, Vårdhygien 
Skåne  
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 ” First, do not harm …”  

Hippokrates (460 fKr-370f.Kr)  



Djur i vården - innehåll 

• Vårdhygieniska rekommendationer för: 

• Hund 

• Katt 

• Häst 

• Fågel 

• Fisk 

 

• Lagar, föreskrifter och webbplatser  

 

• Bilaga: Kunskapsunderlag om vårdhygieniska risker 
med djur i vård och omsorg 

 

• Referenser 
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Vårdhygieniska rekommendationer 

Innan beslut att tillåta djur i vården ska verksamheten  

• Riskbedömning 

• God vårdhygienisk standard  

• Dokumentation 

• Ej enhet med pågående smittspridning 

 

God vårdhygienisk standard innebär: 

• Att all personal ska ha en grundläggande 
vårdhygienisk kompetens  

• Följsamhet till basala hygienrutiner 

• Rutiner finns för städning, rengöring och desinfektion 

• Lokaler, utrustning, organisering och planering av 
verksamheten utformas så att risken för infektioner 
och smittspridning förebyggs  

• Smittrisker beaktas och minimeras vid kontakt med 
djur 

 

Bild: Vardaga.se 
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Djur i vården 
Vårdhundsteam  

• Specialutbildade och certifierade hundar och förare 

• Används alltmer som en del i behandling, träning eller 
social samvaro i vård och omsorg 

 

Assistanshundar 

• Följer sin förare som har särskilda behov 

 

Andra hundar och djur  

• Vistas tillfälligt, regelbundet eller permanent i vissa 
vård- och omsorgsverksamheter 

 

Bör ej vistas i akut sluten- eller öppenvård 
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  Vårdhygieniska rekommendationer  

- Vårdhundar, assistanshundar, hundar på besök 

Personal och vårdtagare  
• Följa basala hygienrutiner 

• Händer desinfekteras före och efter kontakt med hunden 

• Plastförkläde används i samband med nära kontakt med hunden 

• Bör undvika kontakt med assistanshundar eller hundar på besök 

 

Rengörings- och desinfektionsrutiner  
• Rutiner för rengöring och desinfektion av kontaktytor och föremål  

• Tydlig ansvarsfördelning 

• Golvet rengörs vid synlig nedsmutsning 

• Vårdhundens tassar och päls torkas av innan besöket 

• Material och redskap ska tåla att rengöras och desinfekteras  

• Egna hundar ska inte komma i kontakt med sårvårdmateriel   

 

Hälsokontroll och vårdhundens hälsa  
• Vårdhundsföraren/ägaren ansvarar  

• Årligen undersökas av legitimerad veterinär 

• Eventuell utlandsvistelse beaktas 

• Hudfrisk, fri från infektioner samt kontrolleras för förekomst av parasiter 
efter rekommendation av veterinär 

Bild från Vetenskap och hälsa 

Foto: Dreamstime 
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Hundar inom vård och omsorg 

Tecken på sjukdom 
• Ej arbeta om ex diarréer, antibiotikabehandling  

• Vårdhundsföraren ansvarar för att hunden kommer till veterinär vid sjukdom 

 

Vid symptomgivande infektion med MRSA eller MRSP 
(methicillinresistent stafylokockus pseudintermedius) 

• Vårdhund ska inte vistas i vård- och omsorgsverksamhet  

• Egen hund i särskilt boende inte ska komma i direkt kontakt med 
andra vårdtagare. Enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2013:14, 
saknummer K112)  

 

Närvaro av hundar i olika lokaler  
• Kontakten i första hand ske i en avgränsad lokal/egen lägenhet  

• Rengöring och desinfektion av ytor på lätt sätt 

• Får vistas i vårdtagarens rum om denne godkänner det 

• Bör inte ligga i sängen 

• Övriga tillåtna lokaler: korridor, dagrum 

• Olämpliga lokaler: kök, tvättstugor, hygienutrymmen, desinfektionsrum, 
läkemedelsrum och förråd.  

Bild: Vardaga.se 
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Vårdhygieniska rekommendationer   
- Hundar på besök inom vård och omsorg 

• Olämpligt att personalens, vårdtagarens egna eller 
besökandes hundar förekommer inom akut sluten- 
och öppenvård.  

 

• Anhörigas eller annan besökares hund som tillfälligt 
besöker vårdtagaren på särskilt boende bör endast vistas 
i vårdtagarens lägenhet eller vårdrum.  

 

Ansvarig chef  

• Fattar beslut om förekomst av hund på besök inom sitt 
verksamhetsområde.  

• Ansvarar för att riskanalys görs  

• Lokala riktlinjer upprättas och förmedlas till besökare  

• I riktlinjerna bör framgå att hundägaren ansvarar för att 
hunden är följsam och inte har pågående infektioner.  

Bild: Granngården 
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Vårdhygieniska rekommendationer för 
katt 

Kan inte tränas så att en säker interaktion med 
vårdtagare uppnås och bör därför inte vistas inom akut 
sluten- och öppen vård 

 

Huskatt (gemensam katt) bör inte förekomma på särskilt 
boende eller på korttidsboende.  

 

Personal  
• Följa basala hygienrutiner 

• Tvätta och desinfektera händerna efter byte av kattsand och rengöring 
av kattlåda.  

• Händerna ska desinfekteras före och efter kontakt med katten.  

• Plastförkläde och handskar i samband med byte av kattsand och 
rengöring av kattlåda 

• Plastförkläde i samband med nära kontakt med katten.  
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Vårdhygieniska rekommendationer för katt 

Rengörings- och desinfektionsrutiner  

• Byte av all sand samt rengöring och desinfektion av 
kattlåda och spade bör göras regelbundet.  

• Spill av avföring och urin från katten torkas upp omedelbart 
och ytan rengörs noggrant med rengöringsmedel och vatten 
och desinfekteras därefter med desinfektionsmedel. 

• Kattlådan bör vara utformad med tak för att minska risken 
för spill 

 

• Mat- och vattenskålar diskas regelbundet i vårdtagarens 
egen diskmaskin alternativt handdiskas med diskborste 
avsedd endast för detta.  
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Vårdhygieniska rekommendationer för katt 

Hälsokontroll och kattens hälsa  

• Årlig hälsokontroll av veterinär.  

• Kattägaren eller annan utsedd person är ansvarig för att 
katten undersöks av veterinär vid sjukdom.  

• Fri från infektioner och regelbundet kontrolleras för 
förekomst av parasiter efter rekommendation av veterinär.  

 

Vid symptomgivande infektion med MRSA och MRSP  

• ska inte komma i direkt kontakt med andra 
vårdtagare. Jordbruksverkets föreskrift ska följas (SJVFS 
2013:14, saknummer K112). Veterinärens 
förhållningsregler gäller.  

• Kattägaren ansvarar för att informera dem som kommer i 
kontakt med katten 
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Vårdhygieniska rekommendationer för katt 

Närvaro av katt i olika lokaler  

• Endast vistas i vårdtagarens rum eller lägenhet samt 
utomhus om utgång finns i direkt anslutning.  

• Om katten smiter ut bör den snarast återföras.  

• Olämpliga lokaler: gemensamt kök, matsal, förråd, 
tvättstugor, läkemedelsrum, toalett, expedition eller 
desinfektionsrum (sköljrum).  
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Vårdhygieniska rekommendationer för 
hästar inom vård och omsorg  

 
• Hästmöten arrangeras utomhus eller i stallbyggnader.  

• Basala hygienrutiner 
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Vårdhygieniska rekommendationer för 
akvarium inom vård och omsorg 
 • Inom akut sluten- och öppenvård bör akvarier inte 

förekomma i vårdlokaler. 

• Vårdtagare med nedsatt immunförsvar exponeras för 
aerosol från akvariet  

• Akvarium kan förekomma i personalutrymmen och i vissa 
fall i väntrum.  
 

Personal och vårdtagare  

• Vårdpersonal och vårdtagare kan mata fiskar.  

• Händer ska desinfekteras efter kontakt med akvariet.  

 

Rengöring och desinfektion  

• Särskilt utbildad personal med adekvat utrustning bör i 
första hand anlitas för rengöring av akvariet.  

• Om vårdpersonal rengör akvariet ska tydliga rutiner för 
rengöring utformas och adekvat skyddsutrustning användas 
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Vårdhygieniska rekommendationer 
för burfåglar inom vård och omsorg 

 • Inom akut sluten- och öppenvård bör burfåglar inte 
förekomma.  

• Vårdtagare med nedsatt immunförsvar exponeras för 
damm och fjädrar från fågel och bur.  

• På särskilda boenden kan vårdtagare införskaffa burfåglar i 
det egna boendet.  

• Olämpliga lokaler: allmänna utrymmen och kök.  

 

Bild:Fågelfenix.nu 
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Vårdhygieniska rekommendationer 
för burfåglar inom vård och omsorg 

 
Personal och vårdtagare  

• Rutiner som inkluderar adekvat skyddsutrustning.  

• Följa basala hygienrutiner 

• Tvätta och desinfektera händerna efter kontakt med 
fågel och efter rengöring av bur 

 

Hälsokontroller och burfågelns hälsa  

• En bedömning av burfågelns hälsa utförs av veterinär.  

 

Rengörings- och desinfektionsrutiner  

• Rengöring av fågelburar bör ske i lämpligt utrymme för 
att minska risken för att damm som innehåller 
fågelspillning når vårdtagare.  

• Personal och vårdtagare ska använda adekvat 
skyddsutrustning i samband med rengöring 
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Regelverk 
• Socialstyrelsens publikation Hundar i vård och omsorg, Vägledning till 

gällande regelverk (2014) 

• Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och 
särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av 
zoonoser och andra smittämnen (SJVFS 2013:14, saknummer K112) 

• Standarden Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och 
rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning 
(Svensk standard SS 8760000:2013)  

• Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) - krav på att all vård och omsorg 
ska vara säker, bedrivas med en god kvalitet och med en god hygienisk 
standard.  

• Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anges att insatserna inom socialtjänsten 
ska vara av god kvalitet.  

• Smittskyddslagen (SFS 2004:168) reglerar samhällets skydd mot 
smittsamma sjukdomar och gäller endast människor.  

• Miljöbalken (SFS 1998:808) 

• Zoonoslagen (SFS (1999:658)  

• Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög 
patientsäkerhet.  

• Arbetsmiljölagen (SFS 1977:160)  

• Arbetsmiljöverkets föreskrift Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, 
toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1, tillägg AFS (2012:7)  

• Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10)  

• Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) 
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Tack! 
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