
Service-‐	  och	  signalhundar	  
 

Service-‐	  och	  signalhundar	  avlastar	  samhällsområden	  som	  kommuner	  och	  
landsting	  ansvarar	  för.	  De	  minskar	  till	  exempel	  behovet	  av	  personlig	  assistans	  
och	  i	  vissa	  fall	  akut	  vård.	  

	  
Hjälpmedelsinstitutet	  har	  fått	  i	  uppdrag	  av	  regeringen	  att	  i	  samverkan	  med	  
Socialstyrelsen	  genomföra	  en	  försöksverksamhet	  med	  service-‐	  och	  signalhundar.	  I	  
begreppet	  servicehundar	  ingår	  även	  alarmerande	  hundar	  för	  diabetes	  och	  epilepsi.	  
Försöket	  som	  startade	  1	  januari	  2009	  har	  förlängts	  till	  och	  med	  2014.	  
Genom	  att	  öka	  antalet	  hundar	  och	  utvärdera	  effekterna	  förväntas	  kommuner	  och	  
landsting	  få	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  hundarna	  kan	  fungera	  som	  komplement	  eller	  ersätta	  
andra	  offentliga	  insatser.	  Det	  är	  utbildningen	  av	  hund	  och	  förare	  som	  kan	  förskrivas.	  
Hunden	  bekostas	  av	  den	  enskilde	  personen.	  
Hjälpmedelsinstitutet	  ansvarar	  för	  och	  driver	  projektet	  och	  Socialstyrelsen	  utvärderar	  
försöket.	  

Syfte	  
Försöksverksamheten	  syftar	  till	  att	  öka	  antalet	  service-‐	  och	  signalhundar	  i	  aktiv	  tjänst	  
för	  att	  kunna	  utvärdera	  hur	  den	  ökade	  användningen	  påverkar	  brukarens	  behov	  av	  
offentliga	  stödinsatser.	  
Genom	  att	  förlänga	  uppdraget	  och	  därigenom	  få	  fler	  service-‐	  och	  signalhundsekipage	  
hoppas	  regeringen	  på	  större	  tillförlitlighet	  i	  utvärderingen	  och	  mer	  tid	  för	  att	  mäta	  
effekterna	  av	  användandet	  av	  hundarna.	  

Redovisning	  
Socialstyrelsen	  ska	  lämna	  lägesrapport	  till	  Socialdepartementet	  senast	  2	  juni	  2012	  och	  
2013.	  
Slutredovisningen	  ska	  lämnas	  av	  Socialstyrelsen	  senast	  15	  december	  2014.	  
Hjälpmedelsinstitutet	  ska	  lämna	  en	  redogörelse	  för	  vilka	  utbildnings-‐	  och	  
informationsinsatser	  som	  genomförts	  under	  projektet.	  

Beviljade	  medel	  
Under	  2009	  (år	  1)	  fick	  Hjälpmedelsinstitutet	  1	  700	  000	  kronor	  till	  uppdraget.	  För	  år	  två	  
och	  tre	  avsattes	  1	  700	  000	  respektive	  1	  500	  000	  kronor.	  För	  2012	  får	  
Hjälpmedelsinstitutet	  1250	  000	  och	  Socialstyrelsen	  250	  000	  till	  utvärderingen.	  
Under	  2013	  avsätts	  300	  000	  kronor	  och	  2014	  avsätts	  550	  000	  kronor	  till	  
försöksverksamheten.	  Under	  2013	  och	  2014	  ska	  inga	  medel	  användas	  för	  att	  ta	  fram	  
ytterligare	  service-‐	  och	  signalhundsekipage.	  	  Filip	  Söderhielms	  fond	  för	  livsglädje	  
bidrar	  med	  medel	  för	  utbildning	  av	  diabeteshundar	  för	  yngre	  personer,	  upp	  till	  30	  år,	  
som	  har	  diabetes	  (www.filipsallskapet.se).	  
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