
PERSONER SOM BESÖKER GÅRDEN/ 
ANLÄGGNINGEN LÅG RISK MEDELRISK HÖG RISK

26. Hur många hästägare/medrytt are
finns på gården/anläggningen?

Alla hästar tillhör 
gården.

1-10 > 10

27. Hur ofta besöks anläggningen av 
utomstående, t ex veterinär, hov-
slagare, anställda, tränare etc?

Ibland (varje månad) Ofta (varje vecka) Frekvent 
(> 2 ggr/vecka)

28. Finns det smittskyddsrutiner 
för de personer som besöker 
flera anläggningar med hästar 
under samma dag? 
Kryssa i alla alternativ som  
överensstämmer. 

Har besökskläder, 
stövlar/skor till alla 
personer som utför 
uppdrag i stallet,  
t ex veterinärer,  
hovslagare.

Handtvätt/handsprit

Har skyddskläder, 
stövlar/skor till alla 
personer som 
besöker en smittad 
stallavdelning.

Nej

29. Stängs stallet för besökare vid 
tävling/större evenemang?

Ja

Har inte tävlingar

Delvis Nej

30. Händer det att boxar lånas ut 
tillfälligt till besökande hästar?

Nej, aldrig Ibland Ja, frekvent

31. Finns det instruktioner om 
handhygien och klädesbyte 
mellan besök i olika stall (t ex 
ridskolor, turridningsstall)?

Ja Det lämnas instruk- 
tioner i händelse av  
ett sjukdomsutbrott 
på gården/anlägg-
ningen.

Nej

ANTAL KRYSS:

ISOLERINGSMÖJLIGHETER LÅG RISK MEDELRISK HÖG RISK

32. Vad finns det för isolerings-
möjligheter?

Isolerat stall eller 
utebox, helst 50 m 
från de närmaste 
hästarna och med 
separat lufttillförsel/
ventilation.

Ett stall inom huvud-
stallanläggningen, 
men inte intill andra 
hästar.

Ett stall inom huvud-
stallanläggningen 
eller paddock bredvid 
andra hästar.

Inga isolerings- 
möjligheter.

33. Är hästägare och personal 
tränande i isoleringsrutiner 
(t ex skyddskläder och utrust-
ning) och omhändertagande  
av hästar som misstänks ha  
en smittsam sjukdom?                  

Ja Träning har gjorts, 
men sker inte konti-
nuerligt.

Nej

ANTAL KRYSS:

INFEKTIONSKONTROLL LÅG RISK MEDELRISK HÖG RISK

34. Vad finns det för tvätt- och 
desinfektionsmöjligheter för  
personalen? 

Varmvatten, tvål, 
handduk och hand-
pump med handdes-
infektionsmedel.

Eller varmvatten,  
tvål och handduk.

Kallvatten, tvål  
och handduk.

Tvättmöjligheter 
saknas.

35. Finns desinfektionsmedel för
utrustning och inredning tillgäng-
ligt på gården/anläggningen?

Ja Delvis Nej

36. Finns det utarbetat riktlinjer för 
personal och hästägare hur en 
infektionskontroll ska utföras?

Ja Ja, men riktlinjerna 
bör uppdateras.

Nej

37. Delar hästarna någon av följande 
utrustning: borstar, mocknings-
redskap, foder, vattenhinkar, 
ridutrustning, spolspiltor?   

Aldrig Ibland Ja, alltid

38. Vilket material består stallin-
redningen av?

Inredningsmaterial 
som lätt kan tvättas 
och desinficeras, t ex 
plastplankor.

Trä som är målat 
men har mindre 
sprickor etc.

Material som är svå-
ra att hålla rena, t ex 
obehandlat trä eller 
jordgolv i ligghallar.

39. Finns det rutiner för årlig 
rengöring (tvätt) av stallet?

Ja Stallet töms, men 
tvätt utförs inte.

Nej

40. Vilka rengöringsrutiner används 
när en häst lämnar gården/ 
anläggningen?

Allt strö, foder och 
vatten avlägsnas och 
alla ytor och vatten-
hoar desinficeras.

Allt strö, foder och 
vatten avlägsnas, 
men ingen desinfice-
ring utförs.  

Inga försiktighets- 
åtgärder vidtas.  

41. Rengörs/desinficeras häst-
transporten regelbundet?

Ja Rengörs, men ingen 
desinficering utförs.  

Nej

42. Används engångshandskar vid 
sårvård, behandlingar, medici- 
nering?

Ja, frekvent Ibland Nej, aldrig

43. Lånas salvor mm ut till andra 
hästar?

Nej, aldrig Ibland Ja, frekvent

44. Isoleras hästar efter vistelse på 
djursjukhus (stationärvård)?

Ja Hästen hålls i box 
avskild från andra 
hästar, men i det ge-
mensamma stallet.

Nej

ANTAL KRYSS:

Hästmänniskor rör sig mycket mellan olika hästanläggningar, 
både med och utan sina hästar. Risken är därför stor att omed-
vetet sprida smittor. Med rätt rutiner i stallet kan dock riskerna 
minskas avsevärt. Den här enkäten, utformad av MSD Animal 
Health, är tänkt som ett hjälpmedel för att förbättra smittskyddet 
i hästbesättningar.

Intervet AB
Box 6195
102 33 Stockholm
www.msd-animal-health.se
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SMITTSKYDDSKONTROLL  
FÖR HÄSTANLÄGGNINGAR



GÅRDENS/ANLÄGGNINGENS HÄSTAR LÅG RISK MEDELRISK HÖG RISK

1.   Hur många hästar finns det på
gården/anläggningen?

1-4 5-10 > 10

2.   Hur hög är hästtätheten i 
omgivningen?

Få hästar Hög täthet Mycket hög täthet

3.   Hur är hästarna uppstallade? Få hästar i konstanta 
grupper, antingen i 
lösdrift eller uppstall- 
ade i mindre separata 
stallenheter.

Större antal hästar i 
konstanta grupper, 
antingen i lösdrift 
eller uppstallade i 
separata stallenheter.

Gård/anläggning 
med ett enda stort 
stall och gemensam 
luftventilation.

4.   Kan hästar hållas i åldersgrupper,
framför allt går det att skilja  
tävlingshästar och unghästar? 

Ja Delvis Nej

5.   Kan dräktiga ston stallas upp 
skilda från tävlingshästar och  
unghästar?

Ja Delvis Nej

6.   Hur hålls hästarna vid utevistelse? Utevistelse i små 
konstanta grupper.

Utevistelse i större, 
men konstanta 
grupper.

Utevistelse i grupper 
som ändras frekvent.

7.   Har hästarna noskontakt med 
andra hästar över staket eller delar 
vatten med hästar i andra hagar?

Nej, aldrig Ibland Ja, frekvent

8.   På månadsbasis, hur ofta lämnar
hästarna gården/anläggningen för 
att delta i tävlingar, träningar etc?  

Aldrig 1-2 ggr/månad 3 ggr/månad 
eller mer

9.   Vilken är den vanligaste aktiviteten 
som gårdens/anläggningens 
hästar deltar i?
Kryssa i alla alternativ som  
överensstämmer. 

Nöjesridning, körning 
och lämnar inte går-
den/anläggningen. 

Pensionerad och 
lämnar inte gården/
anläggningen.

Tävlingar som lyder 
under FEI/ Svenska 
Ridsportförbundet/ 
STC/SGCs regelverk.

Lokala tävlingar,  
"pay and jump" etc.

Betäckning/  
stuteriverksamhet.

10. Har hästarna som lämnar gården/ 
anläggningen för olika aktiviteter 
direkt noskontakt eller indirekt  
kontakt med andra hästar via 
utrustning, vatten eller personal?

Nej, aldrig Ibland Ja, frekvent

11. Vilka rutiner används när gårdens/
anläggningens hästar återvänder 
hem efter olika aktiviteter?

Hästarna återvänder 
till ett särskilt om-
råde på gården/ 
anläggningen där 
hästar stallas upp som 
är ute och tävlar/ 
tränar.

Hästarna hålls i box 
avskilda från andra 
hästar, men i det ge-
mensamma stallet.

Hästarna blandas 
med de andra  
hästarna på gården/ 
anläggningen.

ANTAL KRYSS:

NYANLÄNDA HÄSTAR LÅG RISK MEDELRISK HÖG RISK

12. Hur många nya hästar kom till 
gården/anläggningen under de 
senaste 12 månaderna?

Inga 1-10 > 10

13. Varifrån kommer nyinköpta 
hästar?

Från uppfödare i  
närheten med få  
hästar och känt 
smittläge.

Direktimporterade 
eller kommer från 
handelsstall, men 
stått avskilda en tid 
på annan plats.

Direktimporterade 
eller kommer från 
handelsstall med stor 
omsättning och inte 
stått avskilda.

14. Vilka åtgärder vidtas när en ny 
häst kommer till gården/anlägg-
ningen?   

Isolering i mot- 
tagningsstall och 
avskild utevistelse, 
> 10 m från andra 
hästar i åtminstone 
2-3 veckor.  

Hästen hålls i ett 
individuellt stall 
under ospecificerad 
tidsperiod.

Eller hästen hålls 
i box avskild från 
andra hästar, men i 
det gemensamma 
stallet.

Ingen isolering och 
nyanlända hästar 
blandas med de  
stationära hästarna.

15. Vilken övervakning görs av 
nyanlända hästar?  
Kryssa i alla alternativ som  
överensstämmer.  

Träckprovsundersök-
ning (epg).

Kontroll av kropps-
temperatur 1-2 ggr/
dag i 2 veckor.

Noggrann obser- 
vation av diarré, 
hosta, näsflöde,  
hudförändringar.

Ingen

16. Med avseende rutiner för 
parasitkontroll, hur hanteras  
nya hästar? 

Avmaskas med 
ett medel som är 
effektivt mot små/
stora blodmaskar och 
bandmask vid an-
komst och hästen är 
uppstallad i åtmins-
tone 48 timmar.

Eller träckprovs- 
undersökning (epg). 
Avmaskning sker  
baserat på resultatet. 

Avmaskas med  
någon ospecificerad  
produkt och hästen  
är uppstallad i åtmins- 
tone 48 timmar.

Ingen avmaskning  
eller träckprovs- 
undersökning utförs.

Avmaskas, men  
stallas inte upp.

17. Arrangeras det tävlingar,
träningar, uthyrning av ridhus etc  
på gården/anläggningen?

Bedriver inte denna 
typ av aktiviteter.

Hästar och hästägare  
som kommer för  
aktiviteter är åtskilda  
från gårdens/anlägg- 
ningens hästar.

Hästar och hästägare  
som kommer för  
aktiviteter är inte  
åtskilda från gårdens/ 
anläggningens hästar.

ANTAL KRYSS:

 

VACCINATION LÅG RISK MEDELRISK HÖG RISK

18. Hur många av gårdens/anlägg-
ningens hästar är vaccinerade 
mot hästinfluensa? 

Alla (100%)
De flesta (70-100%)

Några (50-69%) Få (0-49%)

19. Hur många av gårdens/anlägg-
ningens hästarna är vaccinerade 
mot ekvint herpesvirus?

Alla (100%)
De flesta (70-100%)

Några (50-69%) Få (0-49%)

20. Vilka sjukdomar måste en ny häst 
vara vaccinerad mot innan den 
får komma till gården/anlägg-
ningen? 
Kryssa i alla alternativ som  
överensstämmer.

Hästinfluensa

Tetanus (stelkramp)

Ekvint herpesvirus

Inga

21. Har gården/anläggningen en 
stalljournal över varje hästs 
vaccinationsstatus?

Ja Nej

ANTAL KRYSS:

HÄSTARNAS HÄLSOTILLSTÅND LÅG RISK MEDELRISK HÖG RISK

22. Hur stor andel av gårdens/
anläggningens hästar har en 
stall-/behandlingsjournal?

De flesta Några Ingen

23. Vilka åtgärder vidtas om en häst 
utvecklar kliniska symtom som 
ger misstanke om en smittsam 
sjukdom?

Omedelbar isolering 
och kontakt med 
veterinär.

Isolering och över-
vakning.

Övervakning och 
hästen får fortsätta 
gå tillsammans med 
övriga hästar.

Inga alls.

24. Finns det en beredskapsplan i 
händelse av ett sjukdomsutbrott? 

Ja Ja, men bered- 
skapsplanen bör 
uppdateras.

Nej

25. Har det förekommit utbrott av 
kvarka på gården/anläggningen 
under de senaste 5 åren?

Nej

Ja, och friskförkla-
ring från sjukdom är 
konfirmerad genom 
provtagning och 
behandling av tysta 
smittbärare.

Ja, ingen undersök-
ning är utförd efteråt 
för att kontrollera 
sjukdomsstatus.

ANTAL KRYSS:


