
  

    

 

 
 

RKHK’s rekommendationer gällande hund i sär-
skilda boendeformer för äldre 

Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs oberoende 
av vårdform och vårdgivare. Syftet är att förhindra smitta direkt eller indirekt mellan 
brukare och personal samt från personal till brukare.  
 
Verksamhetschef enligt §29 HSL avgör och ansvarar för beslut om att tillåta hundar i 
verksamheten utifrån personer som befinner sig där och lämpliga lokaler. 
 
Verksamheter där det finns vårdhund ska ha rutiner upprättat för hygien gällande 
vårdhund. Hygienrutinerna för vårdhund är ett komplement till hygienrutiner för sär-
skilt boende för äldre.  
 
OBS! att hänsyn måste visas gentemot personer som har överkänslighet/allergier 
 

Bakgrund 
RKHK har sett behov av och efter kontakt med Stockholms läns landstings centrala 
hygien kommitté (CHK) arbetat fram en rekommendation gällande ”djur i vården”.  
Då hund är vanligast förekommande avser denna rekommendation endast hund. Re-
kommendationerna kan dock även appliceras på andra pälsdjur. 
 
Idag finns handlingsprogram rörande smittsamma sjukdomar som beskriver vikten av 
hur hantering av kläder, tvätt, handhygien, kohortsvård mm ska ske men ingenting om 
djur i verksamheterna. Handlingsprogrammen ska tillämpas inom alla särskilda boen-
den. 
 

Allmänt om hund på särskilt boende.  
Att hundar kan ge god terapi inom äldreomsorg är välkänt. Djur i allmänhet är bra på 
att ge trygghet, trösta och aktivera människor. Hundar har en mycket god förmåga att 
känna av oro, rädsla, glädje och stress. 
 
I verksamheterna förekommer hundar som kategoriseras efter: 

• vårdhund 
• sällskapshund, den äldres eller anhörigs  
• personalens hundar  

 
Information att hund vistas/arbetar på boendet ska ges till alla som flyttar in till 
särskildaboendet samt vid nyanställning av personal. 
 
En skylt ska finnas väl synligt när hund vistas eller arbetar på våningen/enheten. 
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Vårdhund  
Swedish standard institut, SIS, har en nationell standard specifikt för vårdhundar. 
Standarden bygger på det omfattande arbete som gjorts i ett fyraårigt Arvsfondspro-
jekt. 
Catharina Nord, docent på Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, 
har i en studie visat att det är skillnad på vårdhundar och andra hundar inom vården. 
En vårdhund jobbar alltid tillsammans med sin förare, och den är alltid kopplad. Syfte 
och mål med vårdhund ska dokumenteras i individuell vårdplan. 
 

Allmänt om vårdhund 
• Där det finns vårdhund på boendet ska det finnas en lokal rutin för hygien gäl-

lande vårdhund. Hygienrutinerna för vårdhund är ett komplement till hygienru-
tiner för vård- och omsorgsboende för äldre.  

• Den som inte vill ska inte behöva träffa vårdhunden. 
• Vårdhunden får inte springa lös utan ska vara kopplad eller under ständig 

tillsyn. 
• Information att vårdhund arbetar på boendet ska ges till alla som flyttar in till 

vård- och omsorgsboendet samt vid nyanställning av personal. 
• Hundägaren ansvarar för vårdhunden och det ska finnas en hundförsäkring. 
• Vårdhunden ska vara ren, välskött och frisk samt ha friskintyg från veterinär en 

gång per år. 
 

Hygien där det finns vårdhund. 
• Allas händer ska tvättas med tvål och vatten före och efter kontakt med 

hunden. 
• Särskilda städrutiner krävs. 
• Hunden får vara i den enskildes rum om han/hon vill det. 
• Under gemensamma måltider i kök och eller i matsal ska inte hunden vara 

med. 
 
 

Sällskapshund/Anhörigas sällskapshund 
Personer som flyttar in till ett särskilt boende och medför hund har samma ägaransvar 
där som i ett ordinärt boende. Hunden skall hållas i ägarens lägenhet. 
 

• Om en person flyttar in med hund ska en vårdplanering inkluderad riskbedöm-
ning ske innan inflyttning. I vårdplaneringen ska omhändertagandet av hunden 
vara dokumenterat i genomförandeplanen. 

• Den som inte vill ska inte behöva träffa hunden.  
• Hunden får inte springa lös utan ska vara kopplad och under ständig tillsyn. 
• Hunden bör inte vistas i allmänna utrymmen. 
• Information att det kan finnas hund på boendet ska ges vid inflyttning och vid 

nyanställning av personal. 
• Verksamhetschef enligt §29 HSL avgör om det finns lokaler där det är lämpligt 

att tillåta hund i verksamheten. 
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Personalens hundar 
RKHK rekommenderar inte att personalens hundar vistas i verksamheten. 
 

Vid MRSA/ESBL/VRE eller annan infektion 
Det har visat sig att även hundar kan ha/få MRSA precis som som vi människor, det 
finns ingen anledning till oro men alla som arbetar där det finns hund i verksamheten 
ska ha kunskap om detta. 
 
För boende som har MRSA/ESBL eller VRE är det tillåtet att vara tillsammans med 
hunden utomhus. 
 
 
 
 
För ytterligare information hänvisas till nedanstående myndigheter och organisationer  
 

• Demensförbundet 
• Alzheimerföreningen 
• STROKE Riksförbundet 
• Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
• Astma och Allergiförbundet 
• Socialstyrelsen 
• Smittskyddsinstitutet 
• Sveriges Kommuner och Landsting 
• Arbetsmarknadsverket 
• Jordbruksverket 
• Statens veterinär-medicinska anstalt.  
• Veterinärförbundet 
• Svenska Kennelklubben  

 


