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SKK/Assistanshundsrådet nr 1/2014	  
2014-01-27 
§ 1 - § 20 
	  
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  sammanträde	  med	  Svenska	  Kennelklubbens	  Assistanshundsråd	  
måndagen	  den	  27	  januari	  2014.	  
	  
	  

Närvarande:	  

Ordinarie	  ledamöter:	  

Ulf	  Uddman	  (ordf),	  Angela	  Atzori,	  Marie	  Fogelquist,	  Viveka	  Lindström,	  Emmelie	  
Reinson	  

Adjungerade:	  

Curt	  Blixt,	  Lars	  Gordér	  
	  
Förhinder:	  	  
Yvonne	  Larsdotter	  
	  

Protokoll:	  

Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  

§	  1	   Sammanträdet	  öppnas	  
Ordförande	  Ulf	  Uddman	  hälsade	  ledamöterna	  välkomna	  till	  årets	  första	  sammanträde	  
och	  informerade	  om	  att	  ledamoten	  Jessica	  Jönsson	  lämnat	  sitt	  uppdrag	  med	  
omedelbar	  verkan	  på	  grund	  av	  tidsbrist.	  	  
	  
	  

§	  2	   Val	  av	  justerare	  
Viveka	  Lindström	  utsågs	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
	  

§	  3	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreslagen	  dagordning	  fastställdes	  med	  följande	  tillägg	  under	  §	  17	  Övriga	  frågor.	  

-‐ Ansökan	  om	  dispens	  från	  hälsokrav.	  
-‐ Förslag	  till	  ändringar	  av	  SKKs	  tjänstetäcke.	  
-‐ Studie	  alarmerande	  hundar,	  bildande	  av	  ”diabetesgrupp”.	  
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-‐ Sociala	  tjänstehundar	  –	  diskussion	  kring	  samlingsnamn.	  

	  
	  

§	  4	   Föregående	  protokoll	  nr	  5/2013	  
Korrigering	  §	  91	  ”neurologiska/psykiska	  funktionsnedsättningar”	  ändras	  till	  
neuropsykologisk	  funktionsnedsättning.	  
	  
Korrigering	  §	  97	  ”neurologiska	  och	  psykiska	  funktionsnedsättningar”	  ändras	  till	  
neuropsykologiska	  funktionsnedsättningar.	  
	  
Korrigering	  §	  98	  gällande	  villkor	  för	  egenutbildning	  av	  assistanshund.	  Rådet	  beslöt	  
ändra	  kraven	  till	  att	  gälla	  person	  som	  bedöms	  ha	  tillräcklig	  kunskap	  och	  erfarenhet	  för	  
att	  utbilda	  assistanshund	  på	  egen	  hand,	  utan	  att	  specificera	  antalet	  utbildade	  hundar.	  
	  
§	  103.7	  angående	  möjligheterna	  att	  höja	  assistanshundars	  värde	  i	  livförsäkring.	  Ulf	  
Uddman	  rapporterade	  från	  samtal	  med	  Agria	  och	  Assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  
uppdra	  åt	  Emmelie	  Reinson	  och	  Ulf	  Uddman	  att	  ta	  upp	  försäkringsfrågorna	  till	  fortsatt	  
diskussion.	  
	  
§	  103.10	  angående	  Assistanshundsrådets	  uppdrag	  till	  Ulf	  Uddman	  och	  Jessica	  Jönsson	  
att	  gemensamt	  författa	  ett	  brev	  till	  samtliga	  assistanshundsförare	  i	  avsikt	  att	  stävja	  
ryktesspridning	  och	  missförstånd.	  Ulf	  Uddman	  rapporterade	  att	  diskussionerna	  
strandat,	  varför	  uppdraget	  utgår.	  
	  
Protokollet	  lades	  därefter	  till	  handlingarna.	  
	  
	  

§	  5	   Ekonomisk	  rapport	  
Ulf	  Uddman	  lämnade	  en	  muntlig	  rapport,	  kostnaderna	  följer	  budget.	  
	  
	  

§	  6	   Dokumentöversikt	  
Rådet	  gick	  igenom	  den	  uppdaterade	  förteckningen	  över	  dokument	  inom	  rådets	  
ansvarsområde.	  
	  
	  

§	  7	   Certifiering	  av	  instruktörer	  -‐	  lägesrapport	  
Viveka	  Lindström	  informerade	  att	  ytterligare	  en	  instruktör	  certifierats	  samt	  att	  ett	  
antal	  instruktörer	  önskar	  certifiering	  för	  att	  utbilda	  alarmerande	  hundar	  för	  personer	  
med	  diabetes.	  Konstaterades	  att	  det	  saknas	  handledare,	  dvs	  nivå	  2-‐instruktörer	  för	  
handledning.	  Curt	  Blixt	  och	  Viveka	  Lindström	  presenterade	  förslag	  till	  
kompetensutveckling	  på	  distans	  via	  exempelvis	  verktyget	  ping-‐pong	  och	  
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Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  dessa	  att	  vidareutveckla	  förslaget	  samt	  ta	  fram	  en	  
kostnadskalkyl.	  
	  
Från	  ett	  antal	  instruktörer	  som	  i	  dagsläget	  arbetar	  med	  olika	  typer	  av	  sociala	  
tjänstehundar	  har	  kommit	  önskemål	  om	  att	  certifieras	  även	  som	  
assistanshundsinstruktör.	  Assistanshundsrådet	  fattade	  ett	  principiellt	  beslut	  att	  om	  
sökande	  uppfyller	  kraven	  i	  SKKs	  regelverk	  kan	  dessa	  instruktörer	  certifieras	  på	  nivå	  1	  
efter	  individuell	  bedömning	  av	  respektive	  sökandes	  kvalifikationer.	  
	  
Assistanshundsrådet	  konstaterade	  att	  en	  handfull	  certifierade	  instruktörer	  inte	  följer	  
SKKs	  regelverk	  och	  de	  avtal	  man	  undertecknat	  och	  uppdrog	  åt	  Ulf	  Uddman	  att	  skriva	  
till	  berörda.	  De	  instruktörer	  som	  inte	  kan	  presentera	  en	  rimlig	  förklaring,	  kommer	  att	  
mista	  sin	  SKK-‐certifiering.	  	  
	  
	  

§	  8	   Täcken,	  id-‐kort	  och	  avtal	  -‐	  lägesrapport	  
Då	  Assistanshundsrådet	  fått	  information	  om	  att	  SKKs	  tjänstetäcken	  för	  hundar	  under	  
utbildning	  i	  flera	  fall	  inte	  används	  i	  enlighet	  med	  regelverket,	  beslöt	  rådet	  att	  kontakta	  
berörda	  instruktörer	  med	  information	  att	  certifieringen	  kan	  komma	  att	  återkallas.	  
Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Ulf	  Uddman	  att	  skriva	  till	  berörda	  instruktörer	  med	  
uppmaning	  att	  följa	  de	  regler	  och	  avtal	  man	  åtagit	  sig	  att	  följa.	  Rådet	  uttalade	  att	  det	  
är	  valfritt	  att	  begära	  certifiering,	  men	  att	  certifieringen	  då	  innebär	  att	  man	  håller	  
ingångna	  avtal.	  	  
	  
Assistanshundsrådet	  diskuterade	  när	  en	  hund	  kan	  anses	  ha	  påbörjat	  sin	  utbildning	  och	  
om	  det	  eventuellt	  ska	  krävas	  ett	  godkänt	  BPH/lämplighetstest	  innan	  SKKs	  
utbildningstäcke	  får	  användas.	  Rådet	  uttalade	  dock	  sitt	  förtroende	  för	  certifierade	  
instruktörer	  att	  själva	  kunna	  avgöra	  när	  det	  är	  lämpligt	  att	  använda	  tjänstetäcke,	  men	  
att	  avtal	  och	  regler	  för	  användning	  av	  täcke	  bör	  kompletteras	  med	  en	  avsiktsförklaring	  
vilket	  rådet	  uppdrog	  till	  Marie	  Fogelquist	  och	  Emmelie	  Reinson	  att	  skriva	  förslag	  till	  
nästa	  möte.	  
	  
	  

§	  9	   Lämplighetstester,	  examinationer	  och	  årsprov	   	  
Viveka	  Lindström	  och	  Curt	  Blixt	  informerade	  om	  alternativa	  BPH/L-‐tester	  och	  
examinationer	  som	  provats	  vid	  tillfällen	  då	  enstaka	  hundar	  testats	  och	  ingen	  lämplig	  
bana	  och/eller	  testdatum	  funnits.	  Dessa	  tester	  har	  då	  filmats,	  förutom	  beskrivare	  på	  
plats,	  och	  sedan	  granskats	  av	  Assistanshundsrådets	  representanter.	  Systemet	  har	  
fungerat	  väl	  och	  ska	  utvecklas	  ytterligare	  för	  att	  inom	  kort	  kunna	  fungera	  helt	  
tillfredsställande.	  
	  
Viveka	  Lindström	  presenterade	  förslag	  till	  följebrev	  till	  förare	  vars	  hundar	  godkänts	  vid	  
BPH/L-‐test.	  Assistanshundsrådet	  fastställde	  dokumentet.	  Ytterligare	  dokument	  som	  är	  
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under	  arbete	  är	  följebrev	  till	  förare	  vars	  hundar	  inte	  godkänts	  vid	  BPH/L-‐test	  samt	  brev	  
till	  dem	  som	  ansökt	  om	  att	  göra	  BPH/L-‐test.	  
	  
	  

§	  10	   Rapport	  från	  arbetsgrupp	  EPI-‐hundar	  
Då	  Jessica	  Jönsson	  lämnat	  Assistanshundsrådet	  diskuterades	  ny	  sammansättning	  i	  
arbetsgruppen	  och	  uppdrog	  åt	  Ulf	  Uddman	  att	  kontakta	  lämplig	  person	  som	  ersättare.	  	  
	  
	  	  

§	  11	   Assistanshund	  för	  person	  med	  funktionsnedsättning	  –	  rapport	  från	  arbetsgrupp	  
Viveka	  Lindström	  presenterade	  arbetsgruppens	  förslag	  till	  Måldokument	  för	  
assistanshund	  för	  person	  med	  funktionsnedsättning	  och	  rådet	  konstaterade	  att	  
samtliga	  måldokument	  i	  första	  delen	  är	  identiska,	  varför	  antalet	  måldokument	  på	  sikt	  
kan	  minimeras	  där	  första	  delen	  är	  obligatorisk	  för	  samtliga	  assistanshundar	  och	  att	  den	  
utbildningen	  sedan	  kompletteras	  med	  inriktning	  mot	  servicehund,	  signalhund,	  
alarmerande	  hund,	  hund	  för	  person	  med	  psykisk	  ohälsa	  och	  så	  vidare.	  
	  
Emmelie	  Reinson	  informerade	  om	  förslag	  till	  studie/projekt	  rörande	  hundar	  för	  
personer	  med	  psykisk	  ohälsa	  och/eller	  neuropsykologisk	  funktionsnedsättning	  och	  
Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  arbetsgruppen	  (bestående	  av	  Viveka	  Lindström,	  
sammankallande,	  Emmelie	  Reinson,	  Marie	  Fogelquist	  och	  Curt	  Blixt)	  att	  skissa	  på	  
projektet	  samt	  söka	  samarbetspartners.	  	  
	  
	  

§	  12	   Villkor	  för	  egenutbildning	  av	  assistanshund	  
Med	  den	  ändring	  som	  beslöts	  under	  §	  4	  är	  villkor	  och	  dokument	  för	  egenutbildning	  av	  
assistanshund	  färdigställda.	  
	  
	  

§	  13	   Hundar	  under	  utbildning	  –	  rapport	  från	  utskick	  till	  förare	  
Lena	  Heimlén	  redogjorde	  för	  inkomna	  svar	  från	  de	  förare	  med	  hundar	  som	  godkänts	  
vid	  BPH/L-‐test	  men	  där	  Assistanshundsrådet	  saknar	  information	  om	  instruktör,	  
måldokument,	  tidplaner	  etc.	  För	  fem	  godkända	  ekipage	  saknas	  fortfarande	  
information,	  övriga	  instruktörer	  ska	  informeras	  om	  eventuellt	  återkallande	  av	  
certifiering	  enligt	  beslut	  under	  §§	  7	  och	  8.	  
	  
	  

§	  14	   Informationsdag	  för	  instruktörer	  21	  mars	  
Curt	  Blixt	  presenterade	  förslag	  till	  program	  för	  informationsdagen	  vars	  huvudtema	  är	  
framtiden	  och	  Assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  kontakta	  ett	  par	  intressanta	  
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föredragshållare	  samt	  att	  därefter	  fastställa	  programmet	  och	  skicka	  ut	  inbjudan	  till	  
samtliga	  certifierade	  instruktörer	  med	  hopp	  om	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  kan	  delta.	  
	  
	  

§	  15	   Inkomna	  skrivelser	  
Skrivelse	  från	  Svenska	  Service-‐	  och	  Signalhundsförbundet	  har	  inkommit	  till	  
Assistanshundsrådet	  med	  anledning	  av	  det	  utskick	  som	  gjorts	  till	  ekipage	  som	  
godkänts	  vid	  SKKs	  BPH/L-‐test.	  Skrivelsen	  innehåller	  en	  rad	  sak-‐	  och	  faktafel	  och	  
Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Ulf	  Uddman	  att	  besvara	  skrivelsen.	  
	  
Skrivelse	  från	  Yrsa	  Franzén-‐Görnerup	  med	  rubriken	  ”Ärende	  Oro	  kring	  
kvalitetssäkringen	  av	  assistanshundar	  och	  utbildningen	  av	  dessa”.	  Assistanshundsrådet	  
konstaterade	  att	  man	  inte	  i	  några	  avseenden	  delar	  skribentens	  uppfattningar	  och	  la	  
därefter	  skrivelsen	  till	  handlingarna.	  
	  
	  
Ordinarie	  sammanträde	  avbröts	  för	  ett	  kortare	  informationsmöte	  med	  Caisa	  
Söderhielm,	  representant	  för	  Filip	  Söderhielms	  minnesfond.	  
Assistanshundsrådet	  tackade	  för	  informationen	  och	  man	  beslöt	  att	  länka	  till	  
minnesfonden	  från	  Svenska	  Kennelklubbens	  webbsida.	  Lämplig	  informationstext	  för	  
länken	  inhämtas	  från	  minnesfonden.	  
	  
	  

§	  16	   Information	  från	  ordförande,	  ledamöter,	  adjungerade	  och	  sekreteraren	  
Ulf	  Uddman	  informerade	  om	  höstens	  riksdagsdebatt	  angående	  assistanshundar	  där	  
barn-‐	  och	  äldreminister	  Maria	  Larsson	  uttalat	  sig	  mycket	  positivt	  kring	  användande	  av	  
hundar	  i	  vård	  och	  omsorg.	  
Viveka	  Lindström	  informerade	  om	  en	  artikel	  i	  Personskadeförbundets	  tidskrift	  Liv	  
”Hund	  i	  tjänst	  –	  hjälpmedel	  och	  bästa	  vän”	  med	  bra	  information	  om	  assistanshundar	  
och	  SKKs	  verksamhet.	  
Lars	  Gordér	  informerade	  att	  Hjälpmedelsinstitutet	  upphör	  den	  1	  maj	  i	  år	  och	  
verksamheten	  kommer	  därefter	  att	  ingå	  i	  Myndigheten	  för	  delaktighet.	  	  
Lena	  Heimlén	  presenterade	  statistik	  över	  handlagda	  ärenden;	  främst	  i	  form	  av	  e-‐post	  
och	  telefonsamtal.	  
	  
	  

§	  17	   Övriga	  frågor	  
§	  17.1	  Folder/info-‐blad	  om	  assistanshundar	  
Lena	  Heimlén	  presenterade	  förslag	  till	  textinnehåll.	  Assistanshundsrådet	  föreslog	  ett	  
antal	  ändringar	  vilka	  man	  uppdrog	  åt	  sekreteraren	  att	  verkställa.	  Text	  skickas	  till	  SKKs	  
marknadsavdelning	  för	  layout	  och	  bilder	  i	  mitten	  av	  vecka	  6	  och	  ska	  om	  möjligt	  vara	  
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klar	  för	  distribution	  den	  21/3,	  men	  senast	  till	  mässan	  Hjultorget	  i	  maj.	  Upplaga	  3.000	  
ex.	  
	  
§	  17.2	  Assistanshundsexamination	  som	  merit	  i	  SKKs	  hunddata	  
Frågan	  bordlades	  till	  nästa	  möte.	  
	  
§	  17.3	  Deltagande	  i	  mässan	  Hjultorget	  
Monter	  är	  bokad	  på	  mässan	  (Kista)	  20-‐21	  maj	  och	  Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  
Viveka	  Lindström	  att	  samordna	  bemanning	  och	  eventuella	  uppvisningar.	  
	  
§	  17.4	  Ansökan	  om	  dispens	  från	  hälsokrav	  
Ulf	  Uddman	  redogjorde	  för	  ansökan	  om	  dispens	  från	  krav	  på	  fria	  armbågar	  för	  blivande	  
assistanshundar.	  Enligt	  tidigare	  beslut	  kan	  dispens	  ges	  om	  särskilda	  skäl	  föreligger.	  
Assistanshundsrådet	  fann	  dock	  inga	  särskilda	  skäl	  och	  då	  SKKs	  veterinärmedicinska	  
expertis	  inte	  kan	  uttala	  sig	  om	  hundens	  framtida	  hälsoläge	  beslöt	  rådet	  avslå	  ansökan.	  
	  
§	  17.5	  Förslag	  till	  ändringar	  av	  SKKs	  tjänstetäcke	  
Assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  bordlägga	  ärendet	  till	  nästa	  möte.	  
	  
§	  17.6	  Studie	  alarmerande	  hundar,	  bildande	  av	  ”diabetesgrupp”	  
Emmelie	  Reinson	  informerade	  om	  student	  vid	  Uppsala	  universitet	  som	  ansökt	  om	  att	  
göra	  en	  studie	  kring	  alarmerande	  hundar.	  Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Emmelie	  
Reinson	  och	  Marie	  Fogelquist	  att	  bilda	  en	  arbetsgrupp	  och	  söka	  samarbetspartners	  för	  
att	  sammanställa	  den	  information	  och	  erfarenhet	  som	  finns,	  med	  målsättning	  att	  
erbjuda	  framför	  allt	  instruktörer	  kompetensutveckling	  inom	  området	  alarmerande	  
hundar.	  
	  
§	  17.7	  Sociala	  tjänstehundar	  –	  diskussion	  kring	  samlingsnamn	  
Assistanshundsrådet	  diskuterade	  den	  begreppsförvirring	  som	  ibland	  uppstår	  kring	  
benämningarna	  på	  olika	  typer	  av	  sociala	  tjänstehundar	  och	  konstaterade	  att	  det	  
behövs	  ett	  nytt	  begrepp	  för	  samtliga	  ”hjälpande	  hundar”.	  	  
	  
	  

§	  18	   Beslut	  i	  under	  sammanträdet	  behandlade	  ärenden	  som	  inte	  får	  offentliggöras	  innan	  
protokollet	  är	  justerat	  samt	  punkter	  som	  ska	  publiceras	  på	  SKKs	  webbplats	  och/eller	  
i	  Hundsport	  Funktionär	  
Assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  inga	  ärenden	  behöver	  undantas	  från	  offentliggörande	  
innan	  protokollet	  är	  justerat.	  
	  
	  

§	  19	   Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  torsdagen	  den	  13	  mars,	  telefonmöte	  klockan	  10.00	  –	  11.00.	  
Därefter	  enligt	  tidigare	  beslut,	  möte	  på	  SKKs	  kansli	  den	  24	  mars.	  
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§	  20	  	   Avslutning	  
Ulf	  Uddman	  tackade	  de	  närvarande	  och	  avslutade	  mötet.	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
	  
Ulf	  Uddman	   	   	   	   Viveka	  Lindström	  
Ordförande	  


