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Bakgrund
En vård/terapihund är en hund som utbildats till arbete inom vård, skola eller
omsorg. Hunden har valts ut i ett praktiskt test som bedömer lämpligheten
innan den tränas tillsammans med sin förare. Hund, förare och legitimerad
personal bildar ett vård/terapihundsteam. Vård/teraphunden får en gedigen
träning i att samarbeta med patienter, både enskilt och i grupp, och följa
deras signaler. Miljön på en vårdenhet kan vara oerhört komplex både för
hund och människa. Av denna anledning läggs stor vikt på miljö och
socialiseringsträning tidigt i vårdhundens utbildning. Vård/terapihunden är
undantagslöst trygg, förutsägbar och pålitlig när den arbetar bland patienter
med sin förare.
Att träffa en vård/terapihund är ingen mirakelkur som passar alla. Men för
den som själv har valt att ha kontakt med en vårdhund kan detta leda till ett
flertal positiva effekter.
Definitioner
Insatser från vård/terapihundsteamet kan genomföras på i huvudsak två olika
sätt.
HAA – Hund Assisterad Aktivitet
En aktivitet där vård/terapihund finns med i ett social sammanhang med de
boende. För att sätta guldkant på tillvaron.

HAI – Hund Assisterad Intervention
vård/terapihund används som verktyg i en individanpassad aktivitet.
Aktiviteten ingår i en vårdplan och planeras av legitimerad personal.
Syfte
Vård/terapihundsteamet ska fungera som komplement till ordinarie insatser
inom omvårdnaden och rehabiliteringen.
Ansvar
Vård/terapihundsteam består av hund och förare, där båda med godkänt
betyg genomgått teoretisk och praktisk utbildning samt ett praktiskt prov
enligt svensk standard, för att säkerställa lämplighet och kompetens för
arbete med utsatta brukargruppper inom vården och omsorgen.
Enhetschef ansvarar för
 Godkännande av vård/terapihundsteam arbete på enheterna och
kontroll av att hundföraren har godkänd utbildning med sin
vårdhund.
 Att rutinen för vårdhundsteam är känd av all personal och andra som
berörs.
 Att anhöriga och ny personal får information om
vård/terapihundsteam.
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Vårdhundsföraren ansvarar för
 Att vård/terapihunden veterinärbesiktigas och vaccineras enligt
svenska regler, att träckprov tas och att avmaskning utförs vid behov.
Veterinärbesiktningen betalas av arbetsgivaren och vaccinering av
hundsförare. Vid skada på vård/terapihund som uppstår i tjänsten
betalar arbetsgivaren självrisken.
 Att hunden är försäkrad. Hundföraren betalar vanlig försäkring och
kostnad för tjänstehundsförsäkring betalas av arbetsgivaren.
 Redskap för hundens skötsel/pälsvård (kam, borste, schampo och
klotång). Schampo betalas av arbetsgivaren.
 Att material/redskap som använts i arbetet med vård/terpihunden
rengörs regelbundet enligt instruktion.
 Hundgodis betalas av arbetsgivaren.
 Att vård/terapihund är rastad, badad och borstad regelbundet samt att
klor är klippta och filade inför besöket på enheten.
 Att vård/terapihundens tassar och päls är avtorkade innan besöket på
enheten för att minimera nedsmutsning och allergirisk.
 Att vård/terapihund inte kommer åt eller kommer i kontakt med ytor
där livsmedel hanteras.
 Att skylt sätts upp vid ingång till enhet när vård/terapihund tjänstgör
samt att skylt sätts upp på dörr till lägenhet när vårdhunden tjänstgör
inne i någons bostad.
Vårdhundsförare ska
 Vara diplomerad för arbete med vård/terapihund.
 Hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom HAA och HAI.
 Arbeta under tystnadsplikt och i alla kontakter visa respekt för
berördas integritet.
 Vända sig till Vårdhundskolan/Hundens hus för rådgivning om frågor
från personal, brukare, eller anhöriga inte är möjliga att besvara.
 Främja och vårda sin hunds hälsa och välbefinnande.
 Vid incidenter och avvikelser där vård/terapihund är inblandad
rapportera detta enligt gällande rutiner för avvikelsehantering. Under
rubriken ”incidenthantering” finns ytterligare information.
 Inhämta tydligt samtycke från brukare eller närstående före
fotografering.
Vård/terapihund ska
 Vara testad och godkänd enligt krav i svensk standard för
vård/terapihund.
 Alltid föras kopplad med undantag för kontrollerad gruppaktivitet.
 Genomgå årliga hälsoundersökningar av leg Veterinär.
 Vara fri från infektioner och parasiter.
 Genomgått träckprov och vid behov avmaskas samt vaccineras enligt
rekommendationer i Sverige.
 Ej tjänstgöra under löpperiod eller vid sjukdom.
 Ej tjänstgöra på enheten om annan hund vistas där samtidigt.
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Hygien och säkerhet





Hundsföraren ska följa enhetens hygienrutiner.
Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att informera om det finns
smittsamma infektioner på enheten. Vård/terapihundsteamet ska inte
arbeta under sådana omständigheter.
Brukare som bär smittsamma sjukdomar ska inte ha kontakt med
vård/terapihund.
Brukares händer ska handdesinficeras före och efter besök med
vård/terapihund.

Allergier
 Om det finns boende på enheten med känd pälsdjursallergi ska annan
lokal användas. God handhygien samt borttagande av hundhår utförs
av vård/terapihundsteam innan den boende återvänder till enheten.
 Om personal är allergisk mot pälsdjur eller visar symtom på
pälsdjursallergi ska besök av vård/terapihund genomföras i annan
lokal. Städning av gemensamhetsutrymme där vårdhundsteamet haft
aktivitet utförs av vård/terapihundsteamet.
 Om anhörig är närvarande vid vård/terapihundsbesök och har känd
pälsdjursallergi eller visar symtom på pälsdjursallergi ska besök av
vårdhund genomföras i annan lokal.


Rädsla för hund
Om personal, boende eller anhörig känner rädsla för hund ska
vård/terapihundsteamet informeras om detta. Besök med
vård/terapihund genomförs i annan lokal.

Incidenthantering
 Om personal, boende eller anhörig skadas eller riskerar att skadas av
en vård/terapihund ska gällande rutin för avvikelsehantering.
Eventuella skador på personal skadeanmäls enligt separat rutin.
 Vid en incident avslutas vård/terapihundsbesöket omedelbart.
 Hundsföraren ska informera Vårdhundskolan/Hundens hus senast
dagen efter incidenten.
 Samtliga incidenter ska utvärderas och återföras till verksamheten.
Genomförande av besök
 Ett vårdbehov uppmärksammas hos en boende
 Behovet rapporteras till en legitimerad personal som skriver remiss
på insats med vård/terapihund.
 Ordinatören bedömer behovet med hjälp av validerade instrument
och beskriver därefter i en vårdplan problem, mål och åtgärd.
 Vårdhundsteamet genomför insatsen enligt vårdplanen.
 Ordinatören följer kontinuerligt upp och dokumenterar resultat av
insatserna i vårdplanen. Som stöd i utvärderingen används validerade
instrument.
 Uppföljning av genomförda insatser redovisas vid
omvårdnadsplanering.
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Utvärdering sker efter avslutad period och beslut fattas om och i så
fall hur vård/terapihundsarbetet ska fortsätta.

