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SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013
2013-08-30
§ 68 - § 85

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd
fredagen den 30 augusti 2013.

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

§ 68

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna samt presenterade Yvonne
Larsdotter som ansvarar för det administrativa arbetet inom Assistanshundsrådet
såsom ansökningar, id‐kort och tjänstetäcken mm.

§ 69

Val av justerare
Marie Fogelquist utsågs att justera dagens protokoll.

§ 70

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg.
‐ Inkommen skrivelse från föreningen Hjälpande Tassar
‐ Inkommen skrivelse från SoS‐förbundet
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‐
‐

Inkommen skrivelse från Margareta Pantzar
Övriga frågor: Synpunkter/kritik på genomförd lämplighetstest

§ 71

Föregående protokoll
Protokoll 3/2013 lades till handlingarna.

§ 72

Ekonomisk rapport
Ulf Uddman lämnade en kort rapport, kostnaderna följer budget.

§ 73

Dokumentöversikt
Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets
ansvarsområde.
Avtal SKK – certifierade instruktörer
Avtal fastställt och utsänt till de assistanshundsinstruktörer som certifierats. Till de
instruktörer som ännu ej undertecknat avtalet kommer en påminnelse skickas ut, de
som ej inom föreskriven tid undertecknar avtalet kommer att fråntas sin certifiering.
Bedömningsmall examinering alarmerande hund, diabetes
Protokollet är testat och rådet fastställde bedömningsmallen.
Bedömningsmall examinering servicehund för person med synnedsättning
Protokollet är testat och rådet fastställde bedömningsmallen.
Bedömningsmall examinering alarmerande hund, epilepsi
Det återstår en hel del arbete och inhämtande av information innan dokumentet kan
färdigställas. Fortsatt bordläggning.
Bedömningsmall examinering signalhund
Protokollet är testat och rådet fastställde bedömningsmallen.
Examinering av alarmerande hund, epilepsi
I avvaktan på ytterligare information bordlades dokumentet tills vidare.
Examinering av servicehund för person med synnedsättning
Arbete pågår. Uppdrag till Curt Blixt, Viveka Lindström, Marie Fogelquist och Emmelie
Reinson.
Måldokument alarmerande hund, epilepsi
Ärendet fortsatt bordläggning.
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Protokoll examinering av alarmerande hund, epilepsi
Ärendet fortsatt bordläggning.
Protokoll examinering av servicehund för person med synnedsättning
Pågående. Uppdrag till Curt Blixt, Marie Fogelquist, Emmelie Reinson och Viveka
Lindström.
Rapportering under utbildning, blankett
Blankett för rapportering till Assistanshundsrådet under pågående utbildning. Arbete
pågår. Uppdraget till Emmelie Reinson att göra vissa redaktionella ändringar kvarstår.
Veterinärbesiktning blankett
Pågående. Ulf Uddmans uppdrag kvarstår.

§ 74

Genomgång av nya och/eller gamla underlag på webben
Assistanshundsrådet diskuterade SKKs webbplats och placeringen av informationen
om assistanshundar som är mycket svår att hitta. Rådet uppdrog åt Ulf Uddman att
undersöka möjligheterna att lägga in assistanshundar som ”snabbval” för att
underlätta letandet.
Vidare diskuterades möjligheterna att lägga utbildningsgången ”Från start till examen”
med samma teknik som används för ”Hunduppfödning steg för steg”.
Rådet uppdrog åt Lena Heimlén att beskriva de olika assistanshundarna under egna
flikar på sidan.
Dokumentet Certifierade instruktörer ska läggas upp som pdf då det i vissa webbläsare
är svårt att få fram excel‐dokument i ursprungligt format.

§ 75

Certifiering av instruktörer
Aktuell förteckning över certifierade instruktörer presenterades. Antalet certifierade
instruktörer uppgår i dagsläget till 35. Förteckningen uppdateras löpande och
publiceras på SKKs webbplats.

§ 76

Täcken, id‐kort och avtal
Yvonne Larsdotter lämnade lägesrapport om täcken och id‐kort och rådet diskuterade
möjligheten för brukare att erhålla id‐kort redan under utbildning. Vissa administrativa
frågor återstår att lösa, framför allt då täcken under utbildning tillhandahålls av den
certifierade instruktör som ansvarar för utbildningen. Assistanshundsrådet diskuterade
även täcken under utbildning för de brukare som tränar hund på egen hand. Efter
ingående diskussion om egenutbildad hund, fattade rådet följande beslut:
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Ansökan att utbilda hund på egen hand skickas till Assistanshundsrådet. Viveka
Lindström gör en första bedömning av CV, tidigare erfarenheter och kontrollerar att
alla steg fram till utbildningsstart är korrekt genomförda. Beslut om tillstånd att starta
egenutbildning fattas i samråd med Marie Fogelquist och Jessica Jönsson som även
ansvarar för att brukaren har kontakt med certifierad instruktör under utbildningen
samt följer måldokument, skickar in träningsrapport osv. Examination av egenutbildad
hund ska ske inom ett år från utbildningens start.
Rådet uppdrog åt Viveka Lindström att se över villkoren för egenutbildning av
assistanshund samt upprättar ”körschema” för denna utbildningsväg. Rådet uppdrog
åt Curt Blixt och Jessica Jönsson att sammanställa dokument med information om en
Introduktionsdag för dem som påbörjar egenutbildning.

§ 77

Rapport från genomförda lämplighetstester
Curt Blixt redogjorde för de tre testtillfällen som genomförts under sommaren; i Bjuv
testades fyra hundar, samtliga godkända, och i Göteborg arrangerades lämplighetstest
för två möjliga diabeteshundar och ytterligare två assistanshundar, varav en
godkändes och tre underkändes. BPH‐banan i Göteborg är inte handikappanpassad
varför test av servicehund inte kan genomföras där. I Stockholm genomfördes test av
sex hundar, varav fem godkändes. Protokoll från BPH publiceras i SKK Hunddata,
protokoll för själva lämplighetstesten skickas till respektive deltagare.
Hundar som inte kan godkännas direkt har möjlighet till omtest, vilket testledaren
upplyser om på plats samt anger vilka moment man behöver träna på för att senare
eventuellt kunna påbörja utbildning.
Assistanshundsrådet diskuterade momentet ”skott” som ifrågasatts av några
deltagare. Curt Blixt förklarade nödvändigheten av detta moment (hundarna måste
klara t ex avgasknallar, åska, regnsmatter osv) samt riskerna med hundar som antingen
är skotträdda eller skottberörda och svårligen återhämtar sig. Dessa beteenden har en
tendens att förvärras vilket kan innebära att de inte fungerar i sitt
assistanshundsarbete.
Till dags dato har ett 30‐tal hundar godkänts vid SKKs lämplighetstester och
Assistanshundsrådet konstaterade att träningsjournaler och rapporteringssystem
snabbt måste fram för att inte ytterligare fördröja utbildningen.
Rådet uppdrog åt Yvonne Larsdotter att upprätta en förteckning över samtliga hundar,
datum för L‐test, ansvarig instruktör samt status i utbildningen.
Lena Heimlén föredrog synpunkter/klagomål inkomna från en deltagare vid L‐test i
Göteborg. Synpunkter även inhämtade från arrangören och Curt Blixt.
Assistanshundsrådet konstaterade att testet genomförts i enlighet med gällande
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regelverk och bestämmelser samt att deltagande hund inte kunnat godkännas på
grund av icke godkänt beteende vid flera moment (bland annat bitit testledaren).
Någon protest har dock inte inkommit till BPH‐beskrivare och/eller arrangör.
Klagomålen föranleder ingen åtgärd.

§ 78

Rapport från genomförda examinationer/årsprov
Viveka Lindström redogjorde för genomförda årsprov i Bjuv. Fem ekipage, samtliga
godkända och protokoll skickas till samtliga. Protokollen stämmer inte i detalj överens
med examinationsdokumenten, då dessa är utfärdade av andra organisationer än SKK.
På förekommen anledning diskuterades om årsprov/examinationer ska vara öppna för
åskådare och Assistanshundsrådet konstaterade att det är brukarens väl och ve som är
överordnat andras intresse att övervara årsprov/examination. Generellt är dessa
öppna för publik, men det är arrangör/testledare som avgör om proven helt eller delvis
ska genomföras utan åskådare.
Rådet diskuterade även krav på veterinärintyg och beslöt att nytt intyg inte krävs för
anmälan till årsprov, då assistanshundar regelmässigt ska undersökas av veterinär
årligen.

§ 79

Inkomna samtal/e‐post
Rapport från sekreteraren över inkomna ärenden.

§ 80

Inkomna skrivelser
Skrivelse från föreningen Hjälpande Tassar att använda egen logotype på SKKs
tjänstetäcken. Assistanshundsrådet beslöt att tillåta logotyper från företag och
organisationer på tjänstetäcken under förutsättning att de inte stör annan information
på täcket. Utrymmet på täckets sidor, under texten ”Assistanshund” kan användas för
företags‐/organisationslogo, under förutsättning att brukaren accepterar logotypen.
Skrivelse från föreningen Hjälpande Tassar angående lämplighetstest för blivande
ledarhundar. Rådet konstaterade att ledarhundar inte ingår i rådets ansvar och
uppdrog åt Curt Blixt att besvara skrivelsen.
Skrivelse från Margareta Pantzar med synpunkter på BPH + LT, vilka besvarats av Curt
Blixt, samt begäran om dispens att efter genomfört årsprov i SKKs regi använda
tjänstetäcke från Svenska Service‐ och Signalhundsförbundet under 2013 och 2014.
Dispensen beviljades dock med kravet att SKKs regelverk och etiska regler följs.
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Skrivelse från Svenska Service‐ och Signalhundsförbundet med ”förslag till
förbättringar i samband med tester av assistanshundar”. Assistanshundsrådet uppdrog
åt Jessica Jönsson att redogöra för SoS‐förbundet om rådets diskussioner och
ställningstaganden med anledning av skrivelsen.

§ 81

Information från ordförande, ledamöter, sekreteraren och adjungerade
a) Ordförande
Ulf Uddman informerade att på grund av tidsbrist har vissa uppdrag ej blivit
genomförda.
Ulf Uddman informerade vidare om en gemensam skrivelse till samtliga
assistanshundsförare gällande utbildning, instruktörer etc för att i möjligaste mån
stävja den ryktesspridning som fortfarande förekommer.
Gällande domänen assistanshundsportalen.se har Ulf Uddman sökt webbansvarig utan
framgång.
b) Ledamöter
Inget ytterligare att rapportera utöver redan avhandlade punkter på dagordningen.
c) Sekreteraren
Inget ytterligare att rapportera utöver redan avhandlade punkter på dagordningen.
d) Adjungerade
Lars Gordér informerade om försöksverksamheten där man i slutet av september
kommer att hålla ett sista möte i styrgruppen. Lars Gordér ska avge sin slutrapport i
april 2014 och framhöll vikten av att de ekipage som fortfarande är under utbildning i
försöksverksamheten måste examineras under första kvartalet nästa år.
Hjälpmedelsinstitutet (Hi) avvecklas den 1 maj 2014 och verksamheten flyttas i vissa
delar till Handisam.

§ 82

Övriga frågor
Anmäld övrig fråga från Marie Fogelquist gällande assistanshundar för personer med
psykisk funktionsnedsättning. Denna typ av hundar har inte ingått i
försöksverksamheten, främst av djurskyddsskäl, och resurserna möjliggör inte att ta
med denna typ av hundar i nuläget. Assistanshundsrådet beslöt dock att utse Marie
Fogelquist, Angela Atzori och Viveka Lindström att utreda frågan samt att se över
möjligheterna för tester och utbildning enligt samma principer som gäller för de
assistanshundar som för närvarande ingår i SKKs ansvar.

SKK/Assistanshundsrådet
nr 4/2013
2013-08-30
Sida 7/7

Fråga väckt av Curt Blixt angående rapportering/protokoll från pågående utbildning
och Assistanshundsrådet uppdrog åt Viveka Lindström, Marie Fogelquist och Emmelie
Reinson att skyndsamt färdigställa dokumenten.

§ 83

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.

§ 84

Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 13 november kl 10.00 – 15.00 på SKKs kansli.

§ 85

Avslutning
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:

Ulf Uddman
Ordförande

Marie Fogelquist

