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Sällskapsdjur i den kommunala vården
Vårdhygieniska aspekter.
Det ställs stora krav på de som ansvarar för verksamheter där djur vistas
tillsammans med vårdtagare.

1. Vårdhundar
Speciellt utbildade hundar som används inom exempel
rehabilitering, äldrevård, demensvård och på hospice. Hundens
verksamhet kan sammanfattas i sex huvudsakliga områden:
minnesträning, finmotorik, fysisk träning, träning efter stroke,
kognitiv träning och träning av social kompetens. Insatser med
vårdhund ordineras av legitimerad vårdpersonal, som utbildats för
denna uppgift.
2. Personalens hundar och katter som bor på boendet
Egna hundar som personalen tar med sig. Katter som bor på boendet
Smittspårning
Vi vet idag att det finns mikroorganismer som kan orsaka infektion och
smitta mellan människa och djur.
MRSA är en typ av antibiotikaresistenta stafylokockbakterier som kan
orsaka infektioner hos människor och djur. MRSA sprids mellan människor
men också mellan människor och djur.
Infektion med eller bärarskap av MRSA räknas som en allmänfarlig
sjukdom enligt smittskyddslagen och är anmälningspliktig. När en person
har smittas ska det genomföras en smittspårning för att hitta smittkällan och
eventuellt andra som har blivit smittade. Den smittade ska dessutom få
individuella förhållningsregler från sin behandlande läkare för att hindra
vidaresmittspridning. Fynd av MRSA är även anmälningspliktigt för alla
djurslag.
Vid smittspårning ska man ta upp frågan om olika djurkontakter dels för att
kunna utföra en korrekt smittspårning, dels för att patienten ska få korrekt
utformade förhållningsregler
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Socialstyrelsen
Hundar i vård och omsorg
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-87/Sidor/default.aspx
Hundar har alltmer börjat användas som en del i behandling, träning eller för
social samvaro inom vård- och omsorgsverksamheter.
Syftet med den här vägledningen är att ge såväl vårdgivare och verksamhetsansvariga som ansvariga vid de företag som erbjuder hundar till vård- och
omsorgsverksamheter en vägledning till de regelverk som finns då hundar
används.
Om hundar används inom vård och omsorg är det viktigt att arbetet, liksom vid
alla insatser inom vård och omsorg, sker utifrån verksamheternas systematiska
kvalitetsarbete. Det innebär bl.a. att verksamheterna gör en riskanalys, vidtar
förebyggande åtgärder, ser till att det finns etablerade rutiner samt ansvarar för
att hunden och dess förare har adekvat utbildning för sin uppgift.
Det är olämpligt att hundar vistas okontrollerat i en vård- eller omsorgsverksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt.
Vägledningen har tagits fram i samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.
Vårdhund för äldre i särskilt boende – en systematisk översikt om effekter
och vetenskapligt stöd
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19340/2014-125.pdf
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Verksamheten måste följa kraven på kvalitet och egenkontroll.
Det är olämpligt att hundar vistas okontrollerat i en vård- eller omsorgsverksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt.
Både hund och förare bör vara utbildade.
Verksamhetschefen är den som är ytterst ansvarig för den
vårdhygieniska standarden och att ingen spridning utav
sjukdomsframkallande mikroorganismer sker
Att det görs en riskbedömning huruvida det kan förekomma djur i
verksamheten som följs upp kontinuerligt.
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