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Pressmeddelande 

Stockholm, 28 augusti 2017 

Viktigt att förbättra handhygien i djursjukvården 

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, har under det andra 

kvartalet i år genomfört en ny studie kring handhygien. Studien, som är en del av AniCuras utvecklingsprogram 

för medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, visar att handhygienen kan förbättras samt att förbrukningen av 

handdesinfektionsmedel bör öka. 

En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att stoppa smitta och spridning av mikroorganismer 

och resistenta bakterier. Därför har AniCura undersökt förbrukningen av handdesinfektionsmedel på 61 

djursjukhus runtom i Europa. Studien visar på en genomsnittlig förbrukning av 7,6 ml handdesinfektion per 

patient och dag, men skillnaderna mellan djursjukhusen i studien är betydande. 

- Syftet med vår studie är att uppmärksamma all djurvårdande personal på behovet av en god 

handhygien. Överlag är vår bedömning att förbrukningen av handdesinfektionsmedel i djursjukvården 

behöver öka, och särskilt i Danmark och Tyskland, säger Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig på AniCura. 

Händer förorenas med bakterier och virus från en infekterad patient eller förorenad yta och sedan kan dessa 

mikroorganismer överföras till en annan patient och i värsta fall ge upphov till en infektion. Inom vården är 

handdesinfektion det bästa och effektivaste sättet att få bort bakterier och virus utan att få problem med torra 

och spruckna händer, eftersom handtvätt med tvål och vatten torkar ut huden. 

Resistenta bakterier vanligare hos djurvårdande personal 

Vetenskapliga studier har visat att personer som har kontakt med hund löper fyra gånger högre risk att vara 

bärare av resistenta tarmbakterier (så kallade ESBL-bärande bakterier), och att upp emot 18 procent av den 

djurvårdande personalen bar på den resistenta hudbakterien stafylockocker (MRSA) under utbrott på svenska 

djursjukhus*. Att vara bärare är inte farligt men för individer med nedsatt immunsystem eller för de som ska 

genomgå en operation finns det en risk att bli allvarligt sjuk. 

- Djurvårdande personal är i högre utsträckning än andra bärare av resistenta bakterier, därför är det 

särskilt viktigt vi inom djursjukvården är noga med handhygien. Det kan vara livsavgörande för de djur 

som vårdas hos oss, avslutar Ulrika Grönlund. 

Studien av handhygien, som är en del av AniCuras kvalitetsutvecklingsprogram QualiCura, genomfördes 1-31 

maj 2017 på 61 djursjukhus i Danmark, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland. I anslutning till samtliga 

undersökningsrum fanns handdesinfektion tillgängligt, och närmare 80 procent av djursjukhusen i studien hade 

dokumenterade hygienrutiner. 
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För mer information, vänligen kontakta 

Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura, +46 706 387 562 

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886 

 

Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes 

ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första 

sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en 

uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 180 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare 

genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 3 500 passionerade medarbetare tar varje år hand 

om fler än 2 850 000 patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor 

www.anicura.se och www.anicuragroup.com 
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Förbrukning av handdesinfektion per patient och dag


