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SKK/Assistanshundsrådet nr 3/2014
2014-06-04
§ 42 - § 61

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd
onsdagen den 4 juni 2014.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ulf Uddman (ordf), Liselotte Carlén, Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson, Viveka
Lindström (per telefon), Susanne Lund
Adjungerade:
Curt Blixt, Lars Gordér (endast § 57), Yvonne Larsdotter
Anmält förhinder:
Emmelie Reinson
Protokoll:
Lena Heimlén

§ 42

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna och vände sig särskilt till
rådets nya ledamöter Liselotte Carlén och Kerstin Jonsson, varefter en kortare
presentationsrunda följde.

§ 43

Val av justerare
Susanne Lund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 44

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 45

Föregående protokoll nr 2/2014
Föregående protokoll fastställdes och lades till handlingarna.
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§ 46

Ekonomisk rapport
Ulf Uddman lämnade en muntlig rapport. Kostnaderna följer budget och även för 2014
har Hi bidragit med 250 000 för viss kostnadstäckning, resterande del finansieras helt
av SKK.
Diskussioner nu pågår att förlänga SKKs uppdrag att ha det övergripande ansvaret för
assistanshundsverksamheten även under 2015, under förutsättning att SKK får
täckning för sina kostnader, minst på samma nivå som nuvarande.

§ 47

Dokumentöversikt
Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets
ansvarsområde. Konstaterades att viss uppdatering behövs av de dokument som rör
årsproven, vilket uppdrogs åt Viveka Lindström och Lena Heimlén att utföra.

§ 48

Certifiering av instruktörer ‐ lägesrapport
Under våren har ytterligare fem instruktörer certifierats på nivå 1, vilket innebär att de
kan utbilda assistanshundsekipage under handledning av nivå 2‐certifierad instruktör.
Inför årsskiftet ska en noggrann genomgång av certifierade instruktörer utföras, då
samtliga avtal upphör 2014‐12‐31. Vissa avtal kommer att förlängas, andra inte
beroende på hur verksamheten under 2013 och 2014 sett ut.

§ 49

Täcken, id‐kort och avtal ‐ lägesrapport
Yvonne Larsdotter lämnade rapport om antalet tjänstetäcken som beställts.
Assistanshundsrådet diskuterade kring användandet av tjänstetäcke för hund under
utbildning och konstaterade att det är instruktörens ansvar att se till att regelverket
efterlevs.
Ett antal synpunkter har inkommit avseende färg och funktion på täcket och rådet
beslöt att under hösten genomföra en enkätundersökning inför nästa beställning av
täcken. Rådet diskuterade även andra leverantörer. Rådet uppdrog åt Liselotte Carlén,
Kerstin Jonsson och Yvonne Larsdotter att se över möjliga förbättringar.

§ 50

Lämplighetstester, hundar under utbildning, examinationer och årsprov
Förslag från Viveka Lindström att slå samman § 50 och 55 vilket rådet godkände.
Viveka Lindström lämnade lägesrapport.
Tolv hundar har genomgått BPH/L‐test hittills i år. Rådet diskuterade möjligheterna att
förenkla anmälningsförfarandet. Diskuterades även provdatum för hösten 2014 och då
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allt tyder på att SKK kommer att behålla det övergripande ansvaret för verksamheten
även 2015, uppdrogs åt Viveka Lindström och Curt Blixt att boka in ytterligare tillfällen
för tester, examinationer och årsprov.
Kommande BPH/L‐test kommer, i likhet med nuvarande rutiner, att delfinansieras av
SKK. BPH bekostas av hundägaren medan själva lämplighetstestet bekostas av SKK.
Detta under förutsättning att ekipaget kommer att utbildas inom SKK.
Ett ekipage har genomfört examination. Dock blev ekipaget inte godkänt och eventuell
omexamination sker under hösten under förutsättning att instruktör och förare tränar
på de moment som ej fungerar.
Tolv årsprov genomförs under våren, samtliga till dags dato provade ekipage har
godkänts. Kallelse skickas till dem som föregående år gjort årsprov.
Viveka Lindström informerade också om ett antal ekipage som gjort uppehåll i sin
utbildning av olika skäl vilket kommer att skapa viss fördröjning i examinationerna.

§ 51

Privatister, dokument för diskussion och fastställande
Assistanshundsrådet gick igenom dokument framtagna av Viveka Lindström.
Konstaterades att det i nuläget saknas möjligheter att få allmänna kunskaper
verifierade, t ex om SKK, policy, lokala ordningsregler etc och rådet uppdrog till Viveka
Lindström och Curt Blixt att utarbeta ett teori‐prov i verktyget Ping‐Pong. I nuläget
fungerar Viveka Lindström som handledare för privatister, men för att systemet med
egenutbildning ska fungera i större skala krävs även handledning av instruktör på
rimligt geografiskt avstånd.
Rådet uppdrog åt Viveka Lindström att göra några smärre justeringar i dokumentet
som därefter kan publiceras på SKKs webbsida.

§ 52

Rapport från arbetsgrupp EPI‐hundar
Arbetsgruppen rapporterade från sina möten och presenterade förslaget att utbilda
och examinera alarmerande hundar för personer med epilepsi, men i ett första steg
enbart hundar som tränas för att hämta hjälp. Gruppen konstaterar att det ställs
mycket stora krav på föraren för att kunna träna och examinera hund som ska larma
innan anfall. Dessutom önskar arbetsgruppen medicinsk back‐up samt om möjligt
utveckling av tekniska hjälpmedel.
Assistanshundsrådet uppdrog åt Susanne Lund att kontakta medicinsk expertis som
kan bistå arbetsgruppen samt uppdrog åt Viveka Lindström att undersöka intresse hos
något utvecklingsföretag gällande tekniska hjälpmedel.
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Rådet godkände den examinationsbeskrivning som Viveka Lindström presenterade och
gav Viveka Lindström uppdrag att färdigställa övriga dokument för denna typ av
assistanshund till rådets nästa sammanträde.
Arbetsgruppen konstaterade att det krävs ett antal ekipage för att testa
utbildningsgång och examination innan man kan starta utbildning med
kvalitetssäkring. Assistanshundsrådet uppdrog åt Viveka Lindström och Curt Blixt att
med hjälp av Svenska Epilepsiförbundet efterlysa intresserade hundägare, som
dessutom har de ekonomiska förutsättningarna, att utbilda sina hundar.

§ 53

Rapport från arbetsgrupp ‐ diabetes
Curt Blixt presenterade vidareutbildning för certifierade instruktörer att via verktyget
Ping‐Pong med hjälp av filmer, fallbeskrivningar, teori och frågebank på egen hand kan
utbilda sig och komplettera sin nivå 2‐certifiering. Kursen ska nu testas av ett antal
instruktörer innan den kan komma igång officiellt.

§ 54

Rapport från arbetsgrupp – psykisk ohälsa
Ansökan till Allmänna Arvsfonden är nu registrerad avseende den planerade studien
för att kartlägga effekterna av assistanshundar för personer med olika psykiska och
neuropsykiatriska diagnoser. I avvaktan på beslut, som kan ta upp till sex månader,
sker tills vidare inget ytterligare arbete i gruppen.

§ 55

Hundar under utbildning – lägesrapport
Punkten avhandlad under § 50.

§ 56

Inkomna skrivelser
Skrivelse från Agria angående värdering av assistanshundar. Rådet uppdrog till Ulf
Uddman och Emmelie Reinson att sammankalla till ett möte med Agria.
Protokollsutdrag från SKK/PtK angående registrering av beteckning ”Assistanshund” i
SKKs hunddataregister. Assistanshundsrådet delar inte SKK/PtKs uppfattning att endast
rashundar ska kunna påföras beteckningen Assistanshund. Ej heller delas
uppfattningen att utbildning till assistanshund är knuten till uppfödare och därför ska
beteckningen inte sammanblandas med någon uppfödargärning. Det är rådets
uppfattning att hundar som av SKKs Assistanshundsråd examinerats till
assistanshundar ska påföras beteckningen assistanshund i SKKs hunddata oavsett
ras/raser, vilket rådet uppdrog åt Ulf Uddman att framföra.
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§ 57

Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren
Ulf Uddman informerade om samtal med Svenska Service‐ och Signalhundsförbundet
bland annat med anledning av den skrivelse som förbundet skickat ut till förare och
instruktörer.
Marie Fogelqvist informerade om ett antal internationella konferenser där det
eventuellt kan finnas intresse för Assistanshundsrådet att närvara.
Viveka Lindström rapporterade från mässan Hjultorget där Assistanshundsrådets
monter rönt stor uppmärksamhet och intresse samt konstaterade att behovet av
information om assistanshundar är mycket stort inom vård‐ och omsorgsyrken.
Assistanshundsrådet beslöt att delta i andra liknande mässor och evenemang, bland
annat i Göteborg i april 2015.
Lena Heimlén presenterade statistik över handlagda ärenden per mejl och telefon.
Information från Lars Gordér.
Rapporten om försöksverksamheten lämnad till Socialdepartementet i slutet av april.
Information om assistanshundar finns på 1177.se Vårdguiden och Assistanshundsrådet
konstaterade vid en snabb genomgång att texten innehåller en rad sakfel. Lena
Heimlén fick i uppdrag att gå igenom texten och skicka förslag till korrigeringar till Ulf
Uddman fvb till sidansvarig, då Uddman är uppsatt som faktagranskare på sidan.
Lars Gordér informerade vidare att Socialdepartementet mycket noggrant följer SKKs
arbete och löpande får information om verksamheten.

§ 58

Övriga frågor
§ 58.1 Skrivelse från Emmelie Reinson
1) Förfrågan från familj bosatt i Finland om att utbildas och examineras i Sverige.
Assistanshundsrådet konstaterade att regelverket är anpassat för den svenska
marknaden samt att exempelvis efterlevnaden av avtalsvillkoren kan vara svåra
att kontrollera om assistanshundsförare stadigvarande är bosatt utanför
Sverige. Ansökan att ingå i SKKs verksamhet avslogs därför.
2) Förslag att lägga upp någon form av teoriutbildning för instruktörer ffa
avseende kunskap och erfarenhet av sjukdomar, funktionsnedsättningar och
omhändertagande av personer i behov av assistanshund. Ulf Uddman
informerade om svensk standard för vårdhundsteam och Lena Heimlén fick i
uppdrag att distribuera standarden till ledamöterna. Ärendet bordlades
därefter till nästa möte.
3) Förslag att ta fram presentationsmaterial om assistanshundar och SKKs
verksamhet i power point för föreläsare samt även se över möjligheterna att
erbjuda informationsträffar/föreläsningar för förskrivare inom kommuner och
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landsting. Assistanshundsrådet beslöt att SKKs marknadsavdelning producerar
informationsmaterial och uppdrog åt Liselotte Carlén och Lena Heimlén att ta
fram textunderlag. Rådet konstaterade att det i dagsläget inte finns
ekonomiska förutsättningar att arrangera informationsmöten, varför förslaget
avslogs i avvaktan på besked om var ansvaret för verksamheten ska ligga i
framtiden.
§ 58.2 Sekretess
Då det under Assistanshundsrådets möten kan diskuteras ämnen av känslig art, ska
samtliga ledamöter underteckna sekretessförsäkran. Uppdrogs åt Lena Heimlén att
skicka ut avsedda dokument till nya ledamöter.

§ 59

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.

§ 60

Nästa möte
Nästa möte måndagen den 1 september kl 10.00 – 16.00 på SKKs kansli.

§ 61

Avslutning
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:

Ulf Uddman
Ordförande

Susanne Lund

