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Vårdhund
Här kommer tips på rutiner som behövs när det finns hund på äldreboendet, gäller inte
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Vårdhund
Det ska finnas rutiner för vårdhunden och rutiner för hygien och hundar på äldreboendet.
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• Information att det finns vårdhund på äldreboendet ska ges till alla som
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Det har visat sig att hundar kan ha/få MRSA precis som som vi människor, det finns
• Vid händelse av incident i arbetet med vårdhund är arbetstagare/boende
ingenanledning till at skrämmas eller så men vi jobbar i omvårdnade med hund måst ha
försäkrade genom utförarens ansvarsförsäkring.
kunskap om detta, tycker jag.
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Om vårdhund orsakar skada på person täcks kostnaderna av utförarens
försäkring. Om emellertid boende eller anställd varit vårdslös är det den
enskildes ansvar.
I de fall djur vållar personskada ska boendets rutiner för akut
omhändertagande vid skada tillämpas.

Vårdhunden.
• Hundägaren ansvarar för hunden
• Det ska finnas en försäkring om något händer med hunden, boende eller
om något går sönder.
• Hunden ska vara ren, välskött och frisk
• Friskintyg från veterinär ska kunna uppvisas en gång per år.
Hygien på vård- och omsorgsboendet där det finns vårdhund.
• Verksamhetschefen avgör om det finns lokaler, utöver den boendes bostad,
där det är lämpligt att tillåta vårdhund
• Verksamhetschefen ansvarar för att egenkontroll sker när det gäller
hygienrutiner där vårdhund har vistats
• Hunden får inte vara i kök, tvättstugor, förråd, sköljrum, läkemedelsrum
eller andra lokaler som används av boende eller personal,
verksamhetschefen beslutar.
• Hunden får vara i boenderum om boende vill.
• Under gemensamma måltider i kök och eller i matsal ska inte hunden vara
med.
• Händerna ska tvättas med tvål och vatten före och efter kontakt med
hunden
• Personal som kommit i kontakt vårdhund bör använda skyddskläder vid
beredning av måltid t.ex. rock som täcker de ordinarie arbetskläderna.
Endast förkläde bedöms inte vara tillräckligt
• Verksamhetschefen beslutar om det behövs särskilda städrutiner på grund
av att vårdhund finns

Resistena bakterier
För boende som har MRSA/ESBL eller VRE är det tillåtet att vara tillsammans
med hunden utomhus.
Resistenta bakterier kan överföras mellan djur och människor. Den viktigaste
åtgärden är att följa basala hygienrutiner.
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Djur på vård- och omsorgsboendet
För djur på vård- och omsorgsboendet som är inköpta av verksamheten och inte
har någon specifik ägare skall en utförlig skötselplan finnas upprättad för att
säkerställa att djuren får den skötsel de behöver. Verksamhetschefen har att
bestämma om det skall finnas en särskild utsedd i personalen som sörjer för djuret
ifråga eller om det skall läggas upp ett alternerande schema där flera i personalen tar
hand om djuret. För djur som är inhyrda (exempelvis akvarium) kan boendet välja
om det skall skötas av företaget boendet hyr av.

Boendes djur
Trygghetens vård- och omsorgsboende är ett profilboende med djurinriktning och
finns önskemål att medta djur vid flytt till boende bör plats i första hand sökas vid
detta boende.
Verksamhetschefen får i varje enskilt fall avgöra om det är lämpligt och möjligt att
ta med husdjuret med tanke på utrymmesskäl, ansvar för djuret och djurets
välbefinnande. Är det möjligt att medta husdjur vid inflytt ska boendet tillsammans
med den enskilde göra upp en plan för hur djuret ska tas om hand när den enskilde
inte längre klarar av det och vilket ansvar som respektive part har .Det är också
verksamhetschefens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder om ett djur skapar
olägenhet för övriga boende. Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan boendet och
hundägaren där det klargörs vad som förväntas av respektive part
Djuret skall hållas i den enskildes lägenhet. Djuret får vistas i korridorerna endast
vid transport till och från lägenheten. Det kan i samråd med verksamhetschefen
göras upp om eventuella andra lokaler ska vara tillgängliga för djur, permanent eller
tillfälligt.

Anhörigas djur
Önskar anhöriga medta djur vid besök ska en överenskommelse göras med
verksamhetschefen och det är verksamhetschefen som avgör om det är lämpligt att
djuret följer med.

Personalens djur
Önskar personal medta djur på arbetet ska en överenskommelse göras med
verksamhetschefen om detta är lämpligt och i vilken form detta ska ske.

Hygien
Djuren ska hållas under uppsikt av den som är ansvarig för djuret samt befinna sig i
på förhand bestämda lokaler. Korridorerna ska undvikas så långt det går såvida det
inte gäller att ta sig från en plats till en annan.
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Generellt ska djur undvikas i i kök, matrum, tvättstugor, förråd, sköljrum,
läkemedelsrum matrum.

Ansvar, incidentberedskap mm
Djurets ägare svarar för kostnaderna för djuret, t.ex. försäkringar, mat och
veterinärkostnader. Om djuret åsamkar skada på inventarier eller inredning ska
ägaren stå för kostnader.

Svensk förening för vårdhygien (SFVH)
Rådgivande dokument gällande djur i vården har tagits fram av SFVH. Läs vidare
på:
https://sfvh.se/djur-i-varden-div
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