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Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och 
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000 
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi 

sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den 
stora glädjen och nyttan med hund!

Stolt samarbetspartner sedan 1964



Trygghet, välbefinnande 
och självständighet
Enligt Socialstyrelsens rapport om assi- 
stanshundar råder det inga tvivel om vilka 
fördelar en assistanshund ger. Förutom 
att hjälpa till med rent praktiska saker  
och fungera som ett hjälpmedel, ger  
hunden sin förare en förbättrad livskva-
litet och ett ökat välbefinnande.

– Personerna blir mer fysiskt aktiva och 
deltar i större utsträckning i sociala akti-
viteter, säger Vera Gustafsson, utredare 
vid Socialstyrelsen.

Assistanshunden är ett viktigt verktyg  

för att nå en ökad självständighet och 
trygghet och den tycks dessutom leda 
till ett minskat behov av offentliga stöd- 
insatser.

Minskade kostnader
En assistanshund gör att kostnaderna 
för brukarens sjukvård och kommu-
nala omsorgstjänster beräknas minska 
med nästan 200 000 kronor under en 
tioårsperiod. 

– Både staten, kommunerna och lands-
tingen förväntas få minskade kostnader 
tack vare hunden, säger Vera Gustafsson 
vidare.

länk till rapporten
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-30

Regeringens uppdrag 
2015-02-12
Myndigheten för Delaktighet (MFD) 
har av regeringen fått i uppdrag att 
upphandla en stödfunktion för brukare, 
beställare, finansiärer och utbildare av 
assistanshundar. 

I stödfunktionen ingår att kvalitetssäkra 
instruktörer, att lämplighetstesta och 
examinera hundar samt att följa upp 
assistanshundsekipage. 

Svenska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben fortsätter sitt 
arbete med assistanshundsverksamhet i 
avvaktan på MFDs beslut, som beräk-
nas vara klart i augusti 2015. Fram till 
dess kommer vi att göra lämplighets- 
test, examinationer och årsprov på olika 
platser i Sverige. 

För dig som vill utbilda 
en assistanshund
Information om olika typer av assistans- 
hundar, utbildningsvägar och instruktö-
rer finns på www.skk.se/assistanshundar. 
Där lägger vi även ut datum för lämp-
lighetstester under våren.

Vad händer nu?

assistanshunden

Kontakta 
Assistanshundsrådet 

om du har frågor
Via e-post 

info@assistanshundsradet.se 

eller post

Assistanshundsrådet 
Svenska Kennelklubben 

163 85  Spånga

Det går också bra att ringa helgfria  
tisdagar och torsdagar  

kl. 11.00-12.00

 0707-61 96 36


