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Djurhälsoenheten

Samtliga länsstyrelser

Information om hygienregler för verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård med anledning av
corona/covid-19
Den pågående pandemin covid-19 har inneburit en ökad användning och
efterfrågan på skyddsutrustning och produkter för handdesinfektion inom vården.
Detta i sin tur har orsakat en brist på skyddsutrustning och handdesinfektion hos
flera verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård.
Jordbruksverket har utrett hur detta kan påverka möjligheten att förebygga
spridning av smittämnen vid verksamhet inom djurens hälso- sjukvård, och
möjligheten för sådana verksamheter att uppfylla kraven i föreskrifterna K 1121.
Hygienplan
Basala hygienrutiner ska tillämpas inom djurens hälso- och sjukvård där
veterinärmedicinsk vård bedrivs, i syfte att förhindra smittöverföring.
I basala hygienrutiner ingår att beskriva följande punkter som ska vara anpassade till
den egna verksamheten:
- korrekt arbetsklädsel
- handhygienrutiner; handtvätt och handdesinfektion
- handskar; hur och när dessa ska användas
- skyddskläder: hur och när man använder bl.a. engångs plastförkläde/skyddsrock
eller andningsskydd
De basala hygienrutinerna ska skrivas i verksamhetens hygienplan2 som en
arbetsbeskrivning för all personal som ska följas i alla vårdsituationer.
Tillfällig bilaga till hygienplanen
Det är viktigt att de grundläggande förutsättningarna för en god vårdhygien säkerställs
både för patientsäkerhet och för arbetarskydd. I en situation där tillgången till
skyddsutrustning och handdesinfektion inte är tillräcklig för att hygienplanen ska kunna
efterlevas, har verksamheterna möjlighet att göra en bilaga till hygienplanen med
hygienrutiner anpassade efter omständigheterna. En förutsättning för att kunna anpassa
rutinerna är att verksamheterna gör en noggrann riskbedömning.
Observera att syftet med hygienplanen fortfarande ska uppnås – de grundläggande
förutsättningarna för en god vårdhygien ska säkerställas både för patientsäkerhet och
för arbetarskydd. Om det, trots riskbedömning och hygienrutiner, inte finns
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Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder
avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (saknr K 112)
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förutsättningar för personalen att arbeta på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt, kan
det vara nödvändigt att förändra verksamheten.
En bilaga till hygienplanen ska vara tidsbegränsad, och upphöra att gälla när
förutsättningarna återgår till det normala, d.v.s. när skyddsutrustning,
desinfektionsmedel m.m. åter finns att tillgå.
Branschens riktlinjer för enskild riskbedömning
En grupp av företrädare från branschen med särskild vårdhygienkompetens har tagit
fram ett underlag för riskbedömning med tanke på bristen på material. Underlaget kan
vara en god hjälp vid det enskilda företagets riskbedömning, men observera att
riskbedömningen alltid måste vara anpassad till den egna verksamheten.
Gruppens underlag finns att ladda ner här:
https://www.grona.org/svensk-djursjukvard/branschnytt/tillfalligt-avsteg-fran-k112med-anledning-av-covid-19/

I detta ärende har enhetschefen Gudrun Wilkens beslutat. Christina Thörn har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lotta Andersson deltagit.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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