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Jordbruksverkets riktlinjer vid avsteg från ordinarie 
hygienplan på grund av covid-19 
 
Den pågående pandemin covid-19 har inneburit en ökad användning och 
efterfrågan på vissa typer av skyddsutrustning och produkter för handdesinfektion 
inom sjukvården. Detta i sin tur har orsakat en brist på skyddsutrustning och 
handdesinfektion hos verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård. 
Verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård där veterinärmedicinsk vård bedrivs 
ska, enligt föreskriften SJVFS 2013:14 (K112), ha en hygienplan som beskriver 
verksamhetens arbetssätt för att säkerställa en god vårdhygien. Din hygienplan ska 
vara en arbetsbeskrivning för hygienarbetet i din egen verksamhet. 
Nu, när det är råder brist på skyddsutrustning och handdesinfektion, anser 
Jordbruksverket att det finns behov av att verksamheterna ges möjlighet till att 
anpassa sina rutiner efter omständigheterna inom ramen för K112. En 
förutsättning för att kunna anpassa rutinerna är att du gör en noggrann 
riskbedömning för just din verksamhet. 
En grupp av företrädare från branschen (från Svensk Djursjukvård) med särskild 
vårdhygienkompetens har tagit fram ett underlag för riskbedömning med tanke på 
bristen på material. Underlaget kan vara en god hjälp när du gör riskbedömning för 
din verksamhet. 
Jordbruksverket har godkänt att detta underlag för riskbedömning kan användas 
som stöd för riskbedömningen hos varje enskild verksamhet. 

 
Blir en bilaga till verksamhetens ordinarie hygienplan 
Dina anpassade hygienrutiner ska dokumenteras som en bilaga till verksamhetens 
ordinarie hygienplan. Bilagan ska vara tidsbegränsad och ska upphöra att gälla när 
skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera åter finns att tillgå. 
Tänk på att syftet med sin hygienplan 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 
förutsättningar för din personal att arbeta på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt, 
kan det vara nödvändigt att ni förändrar verksamheten. 
 
Glöm inte bort arbetsmiljöaspekterna 
Observera att arbetsmiljöaspekterna fortfarande gäller. Mer information om detta 
hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats. https://www.av.se/ 
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