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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd 
tisdagen den 19 februari 2013. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Ulf Uddman (ordf), Angela Atzori, Marie Fogelqvist (från § 11), Jessica Jönsson, Viveka 
Lindström 

 

Adjungerade: 

Lars Gordér, Hjälpmedelsinstitutet 
Curt Blixt 
 

Anmält förhinder:  

Emmelie Reinson 
 

Protokoll 

Lena Heimlén 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna. 
 

§ 2 Val av justerare 

Viveka Lindström utsågs att justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokoll 1/2012 lades till handlingarna. 
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§ 5 Ekonomisk rapport 

Hittills i år har rådet inte haft några direkta kostnader. 
 
Ulf Uddman lämnade en kort rapport från möte med Curt Blixt och Viveka Lindström 
och Svenska Kennelklubbens möjligheter att erbjuda en form av ”startbidrag” för 
utbildning av assistanshundar under de kommande två år då Assistanshundsprojektet 
utvärderas.  
 
Ulf Uddman informerade vidare om ett arv som Svenska Kennelklubben fått för att 
använda till assistanshundsutbildning. Med anledning av arvet kan SKK återaktivera 
möjligheten att ansöka om utbildningsbidrag. 
 
Ulf Uddman återkommer vid nästa möte med detaljer kring ovannämnda.  
 

§ 6 Dokumentöversikt 

Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets 
ansvarsområde. 
 
Hälsokrav för assistanshund 
Dokumentet fastställdes vid föregående möte och finns på SKKs webbplats (ännu ej 
publicerad). Rådet konstaterade att det saknas instruktion som stöd till undersökande 
veterinär saknas (föregående protokoll § 13) och uppdrog till Åke Hedhammar att 
skriva en instruktion samt eventuellt även komplettera med en blankett för 
veterinärundersökning. 
 
BPH-protokoll och tilläggsprotokoll assistanshund 
Curt Blixt presenterade de dokument arbetsgruppen tagit fram samt vilka praktiska 
tester som genomförts under arbetets gång. Lämplighetstest (L-test) som alla blivande 
assistanshundar ska genomgå består av dels ett vanligt BPH med auktoriserad BPH-
beskrivare och dels ett kompletterande test med testledare utsedd av 
Assistanshundsrådet och lämpligen även tillsammans med en certifierad 
assistanshundsinstruktör. Rådet beslöt att fastställa dokumenten.  
 
Det finns i nuläget sju bph-banor varav några är handikappanpassade. Ytterligare 7-8 
banor är på gång och målsättningen är ca 25 banor med god geografisk spridning. 
Inom en snar framtid kommer man att kunna publicera kommande testtillfällen på 
SKKs webbplats. 
 
Rådet konstaterade att den som vill lämplighetstesta sin hund bör vara införstådd med 
vilka grundförutsättningar som ska vara uppfyllda, exempelvis att hunden ska ha god 
allmänlydnad. De första L-testerna kommer att genomföras enligt nu fastställda 
dokument och under överinseende av Curt Blixt, Anne-Cathrine Edoff och Viveka 
Lindström. 
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Innan brukare ansöker om att L-testa hund, ska av Assistanshundsrådet utsedd person 
etablera kontakt per telefon och/eller genom ett hembesök för att diskutera vilka 
grundläggande förutsättningar som finns. Rådet beslöt utse Viveka Lindström för 
uppdraget. Har brukaren haft assistanshund tidigare kan denna kontakt bli mera 
summarisk. 
Information om ansökningsförfarande, L-test och utbildning ska finnas på SKKs 
webbplats. 
 
Efter godkänd L-test använder sig brukaren av blanketten ”Behov av assistanshund” 
som tillsammans med övriga handlingar skickas till Assistanshundsrådet. Rådet beslöt 
att utse Viveka Lindström och Curt Blixt att handlägga dessa ärenden. 
 
Finansiering av assistanshundsutbildning kan kräva mycket av brukaren och bör 
behandlas i ett tidigt skede. Det finns inga hinder för kommuner och landsting att 
bekosta utbildningen och/eller väga in kostnaderna för assistanshund i 
handikappersättningen, men utöver detta kan brukaren söka bidrag från olika företag 
och organisationer samt även från Svenska Kennelklubben. Information om detta samt 
länkar ska finnas på SKKs webbplats. 
 
Måldokument servicehund 
Curt Blixt presenterade måldokument servicehund som innehåller dels grundläggande 
moment som alla hundar ska klara och dels specialfunktioner och tilläggstjänster 
beroende på hundens användningsområde.  
Rådet diskuterade den del av miljötestet som innehåller momentet färdtjänstramp där 
hundar ibland fastnar med klorna. Det finns fler underlag som en servicehund måste 
klara att gå på, varför rådet beslöt att komplettera dokumentet och därefter fastställa 
det.  
 
Måldokument signalhund 
Curt Blixt presenterade måldokument signalhund, uppbyggt på liknande sätt som 
måldokument servicehund med en del som samtliga hundar ska klara och dels 
specialfunktioner och tilläggstjänster. 
Rådet beslöt att fastställa dokumentet. 
 
Måldokument alarmerande hund, diabetes 
Curt Blixt presenterade måldokument alarmerande hund för personer med diabetes 
och rådet beslöt fastställa dokumentet med några smärre justeringar. 
Diskuterade rådet den brist på forskningsresultat som finns både nationellt som 
internationellt rörande denna typ av hundar. Uppdrogs åt ledamöterna på olika sätt 
inom sina respektive nätverk börja titta på hur en vetenskaplig studie ska kunna 
genomföras för att öka kunskapen om hur dessa hundar arbetar. 
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Måldokument alarmerande hund, epilepsi 
Gällande alarmerande hund för personer med epilepsi ansåg rådet att det behövs 
ytterligare information och läkarkontakter för att kunna kvalitetssäkra utbildningen. 
Flera fall har rapporterats där larmande hund framkallat anfall då brukaren känt sig 
stressad av hunden, varför man endast på läkares inrådan bör utbilda alarmerande 
hund. Rådet uppdrog åt Jessica Jönsson att kontakta läkare med specialistkompetens 
inom epilepsi och bordlade ärendet till nästa möte. 
 
Måldokument servicehund med ledarhundstillägg 
Efter diskussion beslöt rådet att bordlägga ärendet till nästa möte och uppdrog åt Ulf 
Uddman, Curt Blixt och Emmelie Reinson att kalla till möte med SRF samt uppdrog åt 
Emmelie Reinson att dokumentera vilka brukare som kan ha nytta av denna typ av 
assistanshund. 
 
Rambeskrivning utbildning av assistanshundsinstruktör 
Curt Blixt informerade att dokumentet sänts på remiss till utvalda mottagare och svar 
har ännu inte inkommit från samtliga. Rådet uppdrog till Curt Blixt och Viveka 
Lindström att revidera dokumentet efter remissrundan, samt via sekreteraren skicka 
till rådets ledamöter för synpunkter. Dokumentet kan därefter publiceras på SKKs 
webbplats. 
 
Certifiering av assistanshundsinstruktör/leverantör 
Curt Blixt presenterade tidigare utsänt dokument som rådet efter genomgång beslöt 
att fastställa. Dokumentet publiceras på SKKs webbplats. Den praktiska 
handläggningen fastställdes. 
 
Examinering av assistanshund – uppdelad på hundtyp 
Curt Blixt presenterade tidigare utsänt diskussionsunderlag Examinering av 
servicehund. Efter diskussion uppdrogs åt Curt Blixt att lägga till ett avsnitt om 
helhetsintryck, samt plats i dokumentet för eventuella kommentarer. Ekipage kan 
godkännas trots att det finns vissa moment som man kanske behöver träna vidare på, 
vilket då ska framgå av examinationshandlingarna. 
Dokumentet ska även innehålla vad som krävs för godkänd examination och 
momenten ligg/sitt stanna kvar ska läggas till. Rådet uppdrog åt Curt Blixt att 
genomföra dessa ändringar och därefter skicka per e-post till ledamöterna för 
godkännande. 
 
Rådet beslöt att liknande dokument ska tas fram för examination av signalhund och 
alarmerande hund, diabetes vilket uppdrogs åt Marie Fogelqvist och Curt Blixt till nästa 
möte. Gällande alarmerande hundar är vissa delar av examinationen inte 
genomförbara, varför dessa kan dokumenteras genom att brukaren för dagbok 
månaderna innan den planerade examinationen. 
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Examinering av s.k. färdig hund, dvs hund utbildad av instruktör utan brukare, krävs 
intyg från Svenska Kennelklubben innan man påbörjar överföring/träning med 
brukaren. I intyget ska anges att hunden uppfyller de krav som ställs för dess 
användningsområde. Rådet uppdrog åt Curt Blixt och Lena Heimlén att ta fram 
underlag för intyg. Rådet konstaterade vidare att leveransgaranti måste införas för 
färdigutbildade hundar. 
 
Årsprov för assistanshund 
Dokumentet fastställdes vid rådets förra möte då arbetsgruppen (Curt Blixt, Viveka 
Lindström och Helena Frögéli) även fick i uppdrag att ta fram lämpliga examinatorer 
och utforma ansökningsblankett. Uppdraget kvarstår. 
 
Rådet diskuterade hur man kan underlätta för brukare att genomföra årsprov och 
beslöt att dessa i möjligaste mån utförs i brukarens närmiljö, om möjligt även i närvaro 
av arbetsterapeut. Allmänlydnadsdelen skulle kunna genomföras med lokal SBK-
instruktör. Gällande alarmerande hundar är vissa delar i årsprovet inte genomförbara 
varför det ska kompletteras med dagboksanteckningar om hur hunden markerat. 
Årsprov kan eventuellt göras genom att filma vissa moment. 
 
Avtal instruktör/leverantör – beställare 
Lars Gordér presenterade tidigare utsänd Mall för avtal utbildning av service- eller 
signalhund. Mallen innehåller alla delar som bör finnas med i ett avtal, men kan av 
parterna användas antingen i sin helhet eller i vissa delar. Avtalsmallen finns att ladda 
ner från SKKs webbplats. 
 
Ansökningsblankett 
Lars Gordér och Lena Heimlén hade i uppdrag att ta fram blankett som stöd för 
ansökan att utbilda assistanshund. Tidigare utsända Inledande text samt blanketten 
Behov av utbildning av assistanshund diskuterades och godkändes efter smärre 
justeringar. Finns att ladda ner från SKKs webbplats.  
 
Processbeskrivning 
Tidigare utsänd omarbetning av processbeskrivningen godkändes för publicering på 
SKKs webbplats.   
 
Sekretessdokument 
Ulf Uddman presenterade olika förslag till sekretessdokument med anledning av att 
rådets ledamöter kan komma att hantera känslig information. Rådet uppdrog åt Ulf 
Uddman att utforma sekretessdokument till nästa möte. 
 
Träningsjournal och tidsplan för träning 
Assistanshundsrådet har tidigare fastställt i utbildningsplanen att träningsjournal ska 
fyllas i och skickas in till rådet var åttonde vecka under träningsperioden. Rådet beslöt 
att bordlägga ärendet till nästa möte.  
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§ 7 Certifiering av instruktörer 

Ärendet avhandlat under § 6. 
Förteckning över certifierade instruktörer uppdateras löpande och publiceras på SKKs 
webbplats. 
 
 

§ 8 Årsprov 

Ärendet avhandlat under § 6. 
 
 

§ 9 Examinering 

Ärendet avhandlat under § 6. 
 
 

§ 10 Lämplighetstest 

Ärendet avhandlat under § 6. 
 
 

§ 11 Måldokument 

Ärendet avhandlat under § 6. 
 
 

§ 12 Registerhållning 

Ulf Uddman informerade att Yvonne Larsdotter, SKKs kansli, kommer att handha 
arkivering och registerhållning av Assistanshundsrådets dokument. 
 
Gällande frågan om register över utbildade ekipage, främst för att kalla till årsprov, 
bordlades till nästa möte.  
 
 

§ 13 Täcken och id-kort 

Marie Fogelqvist presenterade ett urval täcken och rådet beslöt att ta ut en 
depositionsavgift om 1 500 kronor för täcken till examinerade hundar. 1 000 kronor 
återbetalas då hunden tas ur tjänst och täcket återlämnas till SKK. 
 
Hundar under utbildning får låna täcken som ska återlämnas i samband med att täcke 
för examinerad hund erhålls. 
 
Rådet uppdrog åt Marie Fogelqvist och Ulf Uddman att besluta om lämplig utrustning 
samt teckna avtal med leverantör. 
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Rådet uppdrog vidare åt Jessica Jönsson och Ulf Uddman att utforma avtal för lån av 
täcken. 
 
Legitimation ska tas fram för både brukare och instruktörer enligt SKKs standard. 
 
 

§ 14 Webbsida www.skk.se/assistanshundar 

På grund av tidsbrist kunde ingen genomgång ledamöternas synpunkter på webbsidan 
göras. Rådet uppdrog åt Lena Heimlén att i samråd med Curt Blixt gå igenom 
materialet samt göra nödvändiga justeringar. Rådet fann det angeläget med snar 
publicering, vilken tyvärr försenats på grund av sjukdomsfall hos SKK. 
 
 

§ 15 Inkomna samtal och e-post 

Ärendet bordlades till nästa möte. 
 
 

§ 16 Information från försöksverksamheten 

Lars Gordér lämnade kortfattad information om den utvärdering som pågår samt 
framförde önskemål om ett gemensamt möte med verksamhetens styrgrupp i 
samband med Assistanshundsrådets möte i augusti. 
 
 

§ 17 Information från ordförande, ledamöterna, sekreteraren och adjungerade 

Ulf Uddman önskar kalla till ett extra möte i rådet under mars månad och återkommer 
med förslag till mötesdag. 
 
 

§ 18 Inkomna skrivelser 

För dagen inget inkommet. 
 
 

§ 19 Övriga frågor 

Inga övriga ärenden behandlades. 
 
 

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

§ 21 Nästa möte 

Extra möte kommer att hållas under senare delen av mars, datum ej fastställt. 
Mötet den 21 maj är framflyttat till måndagen den 20 maj. 
 

§ 22  Avslutning 

Ulf Uddman tackade de närvarande för ett mycket givande möte och konstaterade 
med beklagande att den avsatta tiden inte räckte till samtliga punkter, därav beslutet 
om ett extra möte inom kort. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Heimlén 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ulf Uddman    Viveka Lindström 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 


