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Djur i kommunal vård och omsorg
Djur kan på många sätt ha positiva effekter på välbefinnande, men direkt eller
indirekt kontakt med djur i vård och omsorg innebär också en risk för att
smittämnen sprids.
Innan en vård- eller omsorgsverksamhet beslutar att tillåta djur i vården bör
verksamheten ha en god hygienisk standard. Detta innebär att all personal ska ha
en grundläggande vårdhygienisk kompetens och följsamhet till basala
hygienrutiner. Rutiner ska finnas för städning, rengöring och desinfektion.
Lokaler, utrustning, organisering och planering av verksamheten ska utformas så
att risken för infektioner och smittspridning förebyggs. Husdjur som tillhör
anhörig eller annan besökare som tillfälligt besöker vårdtagaren på särskilt boende
bör endast vistas i vårdtagarens lägenhet eller vårdrum. Förutsättningar ska finnas
för att möjliggöra god handhygien för besökare och information ges om
betydelsen av detta.
Personal som kommer i kontakt med djur ska följa basala hygienrutiner.
I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) anges att för
varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och
riskhantering. Detta gäller även för vårdtagare med eget djur på särskilt boende
eller i ordinärt boende då vårdtagaren har beviljats biståndsbeslut eller har insatser
enligt HSL. En riskanalys krävs även vid besöksverksamhet som involverar hästar
och vid införskaffande av akvarium eller burfåglar.
Ansvarig chef ansvarar för att riskanalysen utförs och dokumenteras samt att en
skriftlig lokal rutin tas fram på enheten.
I analysen kopplas risker till vårdpersonalen, vårdtagaren, djuret och lokalerna.
För bedömning av riskfaktorer kan vårdhygienisk expertis kontaktas för råd. En
plan bör finnas för vad som ska ske med djuret vid eventuell sjukdom eller smitta
hos vårdtagare eller djur.
Personalens privata husdjur bör ej vistas i vård- och omsorgsmiljö.
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