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SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2013
2013-04-02
§ 23 - § 45

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd
tisdagen den 2 april 2013.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ulf Uddman (ordf), Angela Atzori, Marie Fogelqvist, Jessica Jönsson, Viveka Lindström,
Emmelie Reinson
Adjungerade:
Lars Gordér, Hjälpmedelsinstitutet
Curt Blixt
Protokoll:
Lena Heimlén

§ 23

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna.

§ 24

Val av justerare
Marie Fogelqvist utsågs att justera dagens protokoll.

§ 25

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg.
Under § 41 Inkomna skrivelser anmäldes brev från SoS-förbundet samt brev från
Johanna Strandh och Anna Londré.
Under § 42 Övriga frågor anmäldes samråd med Studiefrämjandet (Viveka Lindström),
fråga om sekretess (Jessica Jönsson), information till arbetsterapeuter (Angela Atzori)
samt handläggning av klagomål (Lena Heimlén).
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§ 26

Föregående protokoll
Assistanshundsrådet diskuterade publicering på SKKs webbplats och beslöt att
protokollen publiceras enligt de principer som gäller för publicering av protokoll från
SKKs kommittéer.
I protokollets § 6 under rubriken Måldokument alarmerande hund epilepsi anges, med
hänvisning till Kenth Svartbergs litteraturstudie, att ”Flera fall har rapporterats där
larmande hund framkallat anfall då brukaren känt sig stressad av hunden”. Då denna
skrivning kan tolkas som att detta är vanligt förekommande, beslöt rådet att vid
publiceringen på SKKs webbplats göra en hänvisning i protokollet till Svartbergs
rapport.
Protokoll 1/2013 lades därefter till handlingarna.

§ 27

Ekonomisk rapport
Ulf Uddman lämnade en kort rapport.

§ 28

Dokumentöversikt
Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets
ansvarsområde.
Måldokument servicehund med ledarhundstillägg
Rådet beslöt att bordlägga ärendet till nästa möte med anledning av det planerade
mötet den 6 maj med SRF. Emmelie Reinsons uppdrag att dokumentera vilka brukare
som kan ha nytta av denna typ av assistanshund kvarstår.
Måldokument alarmerande hund, epilepsi
Jessica Jönsson lämnade en kort rapport om läkarkontakt och rådet beslöt att bjuda in
expertis till nästa möte och uppdrog åt Jessica Jönsson och Curt Blixt att kontakta
berörda. Ärendet bordlades därefter.
Rambeskrivning utbildning av assistanshundsinstruktör
Curt Blixt presenterade dokumentet som reviderats efter synpunkter från
ledamöterna. Assistanshundsrådet beslöt att fastställa dokumentet och uppdrog åt
sekreteraren att publicera det på SKKs webbplats.
Examinering av assistanshund – uppdelad på hundtyp
Curt Blixt presenterade tidigare utsänt diskussionsunderlag Examinering av
servicehund samt dokumenten Bedömningsmall examinering servicehund som stöd för
examinatorer och Protokoll examinering av servicehund. Rådet beslöt att fastställa
dokumenten och uppdrog åt sekreteraren att publicera Examinering av servicehund på
SKKs webbplats. Övriga dokument finns att beställa inför examination.
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Curt Blixt presenterade även dokumenten Examinering av signalhund och Examinering
av alarmerande hund, diabetes som efter ett par korrigeringar fastställdes och
godkändes för publicering på SKKs webbplats.
Assistanshundsrådet uppdrog åt Curt Blixt och Viveka Lindström att ta fram
bedömningsmall och protokoll för examinering av signalhund och alarmerande hund
diabetes till nästa möte.
Rådet diskuterade möjligheten att bilda ett vetenskapligt råd/arbetsgrupp för bättre
kvalitetssäkring av såväl instruktörer som hundar när det gäller de alarmerande
servicehundarna, framför allt med tanke på svårigheterna i träning och examination.
Rådet gav förslag på flera lämpliga och kunniga personer och gav Ulf Uddman i
uppdrag att kalla till ett inledande möte.
Årsprov för assistanshund
Dokumentet fastställt och publicerat på SKKs webbplats.
Sekretessdokument
Ulf Uddman presenterade sekretessavtal enligt tidigare beslut. Samtliga ledamöter,
adjungerade och sekreteraren undertecknade avtalen.
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
uppdrog åt Emmelie Reinson att ta fram blankett för rapportering. Diskussion kring
behovet av träningsjournal och möjligheten att använda programmet Ping-pong för
digitala träningsjournaler. Assistanshundsrådet beslöt att tills vidare använda manuella
journaler och uppdrog åt Marie Fogelqvist och Viveka Lindström att presentera förslag
vid nästa möte.
Låneavtal för täcken
Rådet konstaterade att behov finns av fyra dokument
- Låneavtal för täcke, under utbildning
- Låneavtal för täcke till examinerad hund
- Regler för användning av täcke
- Etiska förhållningsregler för assistanshundsförare
Ulf Uddman och Lena Heimlén fick i uppdrag att till nästa möte ta fram dessa
dokument.
Avtal SKK – instruktör för erhållande av legitimation
Bordlagt till nästa möte.
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Blankett för veterinärbesiktning
Ulf Uddman redogjorde för information inhämtad från SKKs veterinärmedicinska
konsult. Assistanshundsrådet uppdrog åt Emmelie Reinson att ta fram förslag på
blankett till nästa möte.
Ansökan om årsprov, blankett
Sekreteraren presenterade förslag till blankett som efter smärre redaktionella
ändringar fastställdes och godkändes för publicering på SKKs webbplats.
Underlag för intyg, ”färdig hund”
Sekreteraren presenterade förslag till blankett Intyg funktionskontroll som,
tillsammans med intyg, ska användas vid försäljning av grundtränad hund. Blanketten
fastställdes efter smärre redaktionella ändringar.

Assistanshundsrådet uppdrog åt sekreteraren att göra en förteckning över samtliga
dokument som ligger i rådets ansvarsområde.
§ 29

Certifiering av instruktörer
Aktuell förteckning över certifierade instruktörer presenterades. Antalet certifierade
instruktörer uppgår i dagsläget till 32. Förteckningen uppdateras löpande och
publiceras på SKKs webbplats.

§ 30

Årsprov
Ärendet avhandlat under § 28.

§ 31

Examinering av servicehund
Ärendet avhandlat under § 28.

§ 32

Måldokument alarmerande hund epilepsi
Ärendet avhandlat under § 28.

§ 33

Måldokument servicehund med ledarhundstillägg
Ärendet avhandlat under § 28.

§ 34

Ramverk för utbildning av instruktörer
Ärendet avhandlat under § 28.
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§ 35

Täcken och id-kort
Assistanshundsrådet konstaterade att det brådskar att få fram täcken och uppdrog åt
Marie Fogelkvist och Ulf Uddman att begära in offerter från ytterligare två leverantörer
samt att snarast teckna avtal.
Ett täcke med text ”Under utbildning” samt ett täcke ”Assistanshund” i olika storlekar.
Möjligheten med ett grundtäcke, i olika storlekar, som kan byggas på efter behov är att
föredra.

§ 36

Webbsida www.skk.se/assistanshundar
Önskemål om ändringar i text och innehåll framfördes och Assistanshundsrådet
uppdrog åt Viveka Lindström och Lena Heimlén att gå igenom sidan och göra
nödvändiga korrigeringar.

§ 37

Inkomna samtal och e-post
Rapport över handlagda ärenden presenterades av sekreteraren.

§ 38

www.assistanshundsportalen.se
Rådet diskuterade den webbplats som en privatperson lagt upp och som bland annat
innehåller upphovsrättsskyddat material. Personen är väl insatt i
Assistanshundsprojektet och har god kännedom om Hjälpmedelsinstitutets webbplats
Assistanshundsportalen som har använts i hela det statliga projektet men har, trots
påpekanden från Hi, valt att låta materialet ligga kvar.
Assistanshundsrådet konstaterade att detta skapar en osäkerhet som inte gynnar
assistanshundar och uttalade att det allvarligt skadar hela verksamheten. Rådet
uppdrog åt Jessica Jönsson att lyfta frågan i SoS-förbundets styrelse och framföra
rådets önskemål att sidan stängs och domännamnet överlåts till SKK.

§ 39

Information från försöksverksamheten
Lars Gordér lämnade kortfattad information om den utvärdering som pågår och att en
delrapport från Linköpings universitet ska lämnas i juni. 33 ekipage är fortfarande
under utbildning.
Assistanshundsportalen hos Hi är nu uppdaterad med information om verksamheten
under utvärderingsfasen 2013-2014 och med hänvisningar till
www.skk.se/assistanshundar.

§ 40

Information från ordförande, ledamöterna, sekreteraren och adjungerade
Inget att rapportera utöver det som framkommit under övriga punkter i dagordningen.
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§ 41

Inkomna skrivelser
Ulf Uddman informerade om skrivelse angående ett arv om 200 000 kronor för bidrag
till utbildning av assistanshundar. SKK kommer att utlysa möjligheterna att ansöka om
bidrag hösten 2013.
Skrivelse från SoS-förbundet diskuterades och Assistanshundsrådet konstaterade att
för att SKK ska kunna garantera kvalitetssäkrade instruktörer och utbildning måste
SKKs regelverk följas eftersom SKK under 2013-2014 är huvudman för verksamheten
enligt uppdraget från Hjälpmedelsinstitutet. Någon parallell verksamhet inom
uppdraget kan inte förekomma. Assistanshundsrådet uppdrog åt Ulf Uddman att kalla
till möte med företrädare för SoS-förbundet och bordlade frågan till nästa möte.
E-post från Johanna Strandh och Anna Londré angående handledning för instruktörer
med certifiering nivå 1 och tillgången på hundar. Assistanshundsrådet konstaterade att
SKK inte har några förutsättningar att gå in i detaljer som tillgång till handledare,
ansvarsfrågor, ekonomisk ersättning under utbildning, tillgång på hundar etc. Frågor av
denna art görs upp med respektive utbildningsföretag/-organisation.
Assistanshundsrådet uppdrog åt sekreteraren att besvara skrivelsen och hänvisa till
dokumentet Certifiering av instruktör.

§ 42

Övriga frågor
Samråd med Studiefrämjandet (Sfr). Viveka Lindström har haft möte med Sfr och
diskuterat vilka möjligheter som finns att hålla delkursen Människokunskap, som ska
ingå i utbildning av assistanshundsinstruktörer. Assistanshundsrådet gav Viveka
Lindström i uppdrag att fortsätta diskussionerna och att även involvera SKKs
utbildningsavdelning.
Fråga om sekretess väckt av Jessica Jönsson med anledning av att instruktörer som
ansökt om certifiering ombetts komplettera sina ansökningar med information om
bland annat förares namn som är skyddat av sekretess. Assistanshundsrådet beslöt att
i fortsättningen uppmana berörda instruktörer att inhämta förarnas godkännande
innan uppgifterna lämnas till rådet.
Angela Atzori har kontaktats av arbetsterapeuter som ska delta i informationsdag där
man även önskar mer information om assistanshundar. Lars Gordér skickar
presentationsmaterial som Angela Atzori kan använda för att ge den önskade
informationen.
Lena Heimlén tog upp frågan om handläggning av klagomål med anledning av kritik
som framförts mot instruktör. Det förekommande fallet gäller utbildning/examination i
SoS-förbundets regi och inom assistanshundsprojektet, varför ärendet lämnas vidare
till Hjälpmedelsinstitutet för handläggning.
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§ 43

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
Assistanshundsrådet beslöt att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande
innan protokollet är justerat.

§ 44

Nästa möte
Nästa möte hålls måndagen den 20 maj kl 10.00 – 15.00.
Prioriterade ärenden:
- Barn under habilitering.
- Hur förskriva hund som hjälpmedel. Information/råd till förskrivare.

§ 45

Avslutning
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:

Ulf Uddman
Ordförande

Marie Fogelqvist

