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SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014
2014-09-01
§ 62 - § 83

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd
måndagen den 1 september 2014.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Viveka Lindström, Susanne Lund, Emmelie
Reinson
Adjungerade:
Curt Blixt, Lars Gordér, Yvonne Larsdotter
Anmält förhinder:
Liselotte Carlén, Kerstin Jonsson
Protokoll:
Lena Heimlén

§ 62

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna förklarade mötet öppnat.

§ 63

Val av justerare
Marie Fogelquist utsågs att justera dagens protokoll.

§ 64

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 65

Föregående protokoll nr 3/2014
§ 52 Rapport från arbetsgrupp EPI‐hundar
En intresseanmälan har inkommit. Rådet uppdrog åt Viveka Lindström att kontakta
personen. Susanne Lund informerade att en artikel i Svenska Epilepsia aktualiserat
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assistans/epilepsihund jämte direktutskick till epilepsiföreningarna samt publicering på
förbundets hemsida. Ny blänkare om testverksamheten kommer på Epilepsiförbundets
hemsida samt i tidningen inom kort.
Angående tekniska hjälpmedel informerade Viveka Lindström att intresse finns hos
utvecklingsföretag men att ekonomiska resurser saknas. Viveka Lindström fick i
uppdrag att ta förnyad kontakt och återkomma med en ekonomisk kalkyl över
kostnaderna.
§ 56 Inkomna skrivelser
Ulf Uddman informerade om beslut i SKKs Centralstyrelse att införa officiell beteckning
Assistanshund i SKK Hunddata. För registrering krävs att hunden är stambokförd i SKK
eller har tävlingslicens.
§ 57 Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren
Mässan i Göteborg i april 2015 heter ”Leva och fungera”. Carina Jägrén på SKKs kansli
är informerad om Assistanshundsrådets beslut att delta i mässan och rådet beslöt utse
Viveka Lindström som kontaktperson.
Angående Stockholm Hundmässa 2014 och Assistanshundsrådets önskemål att finnas
med i SKKs informationsmonter informerade Ulf Uddman om en planerad egen monter
med plats för olika uppvisningar samt deltagande i Café Hundsnack. Viveka Lindström
utsågs till monteransvarig.
§58.1 Skrivelse från Emmeli Reinson
SKKs marknadsavdelnings uppdrag att producera informationsmaterial med underlag
från Liselotte Carlén och Lena Heimlén; uppdraget kvarstår.

§ 66

Ekonomisk rapport
Ulf Uddman lämnade en muntlig rapport. Kostnaderna ligger väl inom budget för 2014.

§ 67

SKKs uppdrag – ansökan till Socialdepartementet
SKK kommer att ansöka om ekonomiska medel från Socialdepartementet för att
ansvara för assistanshundsverksamheten även under 2015. Målsättningen är att kunna
upprätthålla samma nivå på uppdraget som under 2013 och 2014, i avvaktan på beslut
från regeringen och Socialdepartementet om hur verksamheten ska bedrivas efter att
den vetenskapliga utvärderingen presenterats i december 2014.

§ 68

Dokumentöversikt
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Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets
ansvarsområde. Konstaterades att samtliga dokument avseende assistanshundar för
personer med epilepsi nu är färdigställda och kan publiceras på SKKs webbsida.
För att minska antalet dokument och blanketter ska samtliga gås igenom med
målsättning att sammanställa dem till ett enda grunddokument med tillägg för olika
arbetsområden, vilket uppdrogs till Viveka Lindström och Lena Heimlén.
Det dokument som ännu inte färdigställts är veterinärintyg och Assistanshundsrådet
uppdrog åt Emmelie Reinson att kontakta extern veterinär.

§ 69

Certifiering av instruktörer ‐ lägesrapport
Under sommaren har ytterligare två instruktörer certifierats på nivå 1, vilket innebär
att de kan utbilda assistanshundsekipage under handledning av nivå 2‐certifierad
instruktör.
Assistanshundsrådet diskuterade möjligheterna att snabbare kunna certifieras från
nivå 1 till nivå 2 genom att utbilda ekipage i andra länder. Efterfrågan är för tillfället
relativt låg, troligen i avvaktan på beslut från regeringen. Rådet beslöt att samtliga 3
hundar som krävs för certifieringen ska vara intränade hos brukaren, varav minst en
förare ska vara bosatt i Sverige.

§ 70

Instruktörer 2015 – genomgång av verksamheten 2013‐2014
Efter en genomgång av listan över certifierade instruktörer och efter ingående
diskussion beslöt Assistanshundsrådet att säga upp samtliga avtal av formella skäl.
Avtalen går i och för sig ut 2014‐12‐31 men för att det inte ska råda några
tveksamheter sägs avtalen upp inom föreskriven tidsram. Om SKK erhåller någon form
av uppdrag för 2015 kommer nya avtal att tecknas och Assistanshundsrådet kommer
att ta kontakt med berörda instruktörer. Vid rådets sammanträde den 4 november
beslutas om vilka som ska erbjudas att teckna nya avtal.
I samband med genomgången av instruktörer diskuterade rådet en certifierad
instruktör som allvarligt skadat förtroendet för verksamheten och brutit mot
instruktörsavtalet. Hanteringen av berörd hund anser rådet dessutom faller inom
ramen för djurplågeri. Rådet uppdrog åt Lena Heimlén att skriva till berörd instruktör
som inom två veckor ska vidta korrigerande åtgärder.

§ 71

Täcken, id‐kort och avtal ‐ lägesrapport
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Yvonne Larsdotter lämnade rapport om antalet tjänstetäcken som beställts. Den
avsiktsförklaring Assistanshundsrådet tidigare godkänts ska läggas till i dokumentet
”Regler för användning av tjänstetäcke” vilket uppdrogs åt Lena Heimlén att verkställa.

§ 72

Revidering av tjänstetäcke
Efter beslut vid föregående möte har SKKs marknadsavdelning tagit fram ett flertal
förslag till färgsättning och material för assistanshundstäcken. Rådet uppdrog till
Yvonne Larsdotter och Lena Heimlén att skicka ut en enkät till samtliga brukare för att
inhämta synpunkter i syfte att förbättra täcket ytterligare. Enkätsvaren sammanställs
och presenteras vid rådets nästa möte.
Assistanshundsrådet diskuterade även de leverans‐ och kommunikationsproblem som
förekommit med nuvarande leverantör och uppdrog åt Lena Heimlén att kontakta
Quality K9 och framföra rådets synpunkter och missnöje. Rådet uppdrog vidare åt
Emmelie Reinson att kontakta två andra möjliga leverantörer för framtida
beställningar.

§ 73

Lämplighetstester, hundar under utbildning, examinationer och årsprov
Viveka Lindström lämnade lägesrapport. Under året har 40 ekipage genomfört
lämplighetstest/BPH, ett ekipage har ansökt om examination men underkänts och 15
ekipage har genomfört årsprov. Samtliga godkända.
Några av de ekipage som genomgått L‐test/BPH och som ombetts att komplettera
testet har inte inkommit med svar och då alltför lång tid nu förflutit sedan testet måste
dessa göras om i sin helhet.
Assistanshundsrådet diskuterade en förare som anmält och kallats till årsprov i maj
men som ej genomfört provet. Rådet uppdrog åt Lena Heimlén att skriva till föraren
som ges möjlighet att förklara frånvaron. Om svar uteblir återkallas examinationen,
jämte täcke och id‐kort.

§ 74

Rapport från arbetsgrupp EPI‐hundar
Viveka Lindström informerade om det upprop som publicerats i tidskriften Epilepsia
samt utskick till förbundets föreningar gällande den planerade provverksamheten i
syfte att främst få fram lämpliga sätt att verifiera att hunden fungerar enligt det
uppsatta måldokumentet. Till dags dato finns en ”provhund”.

§ 75

Rapport från arbetsgrupp ‐ diabetes
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Curt Blixt informerade om den pågående vidareutbildningen som ej gett önskat
resultat. Instruktörerna har enligt arbetsgruppen för stort fokus på etikettsättning och
att hunden ska fungera och brukaren blir ofta sekundär vilket åter igen tydliggör vikten
av utbildning av instruktörer gällande humandelen.
Arbetsgruppen har behov av fler personer som kan testa utbildningsverktyget och
rådet uppdrog åt Marie Fogelquist och Emmelie Reinson att anlita lämpliga testare.
Arbetsgruppen pekade också på problemen att verifiera hundens funktion. Att filma
fungerar i vissa sammanhang men för exempelvis ensamboende brukare är detta inte
ett alternativ. På sikt måste dokumentationen fungera bättre.

§ 76

Rapport från arbetsgrupp – psykisk ohälsa
Arbetsgruppen rapporterade att inget besked ännu kommit angående ansökan till
Allmänna Arvsfonden.

§ 77

Vårdguiden 1177.se
Assistanshundsrådet konstaterade det positiva att information om assistanshundar
numera finns på Vårdguiden 1177. Dock har de korrigeringar av felaktig och
missvisande text som SKK lämnat inte tillgodosetts fullt ut.

§ 78

Inkomna skrivelser
Brev från brukare att använda täcke ”Assistanshund under utbildning” på hund innan
formell utbildning påbörjats. Rådet konstaterade att det är utbildande instruktör som
avgör när utbildningstäcke får användas och då frågeställaren är privatist, uppdrog
rådet åt Viveka Lindström att kontakta personen ifråga.

§ 79

Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren
Ulf Uddman informerade om möte med Agria Djurförsäkringar angående värdering av
assistanshundar. Det förslag man diskuterat är en värdeökning kopplad till hundens
utbildningsnivå, L‐testad och godkänd hund har ett högre värde än en vanlig
sällskapshund, hund under utbildning höjs värdet ytterligare och för examinerad hund i
tjänst är värdet ungefär i nivå med t ex ledarhundar. Det höjda försäkringsvärdet
kommer att höja premien. För att kunna höja försäkringsvärdet krävs givetvis att
försäkringsbolaget kan kontrollera de olika stegen i utbildningen och villkoret för den
nya försäkringen är att utbildningen sker i SKKs regi samt att tester, examinationer och
årsprov finns tillgängliga i SKK Hunddata. Agria lämnar en offert inför
Assistanshundsrådets nästa möte.

SKK/Assistanshundsrådet
nr 4/2014
2014-09-01
Sida 6/7

Lars Gordér informerade om Hjälpmedelsinstitutets nedläggning och flytt av dess
verksamhet till MFD (Myndigheten för Delaktighet).
Viveka Lindström informerade om diverse uppdrag från föregående möte, bland annat
genomgång av dokument och blanketter som nu uppdaterats och ska upp på SKKs
webbsida så snart rådet får tillgång till inloggning mm.
Teoriprov för privatister är framtaget och rådet uppdrog åt Lena Heimlén att skicka ut
till ledamöterna för kommentarer. Därefter kan provet läggas ut på Ping‐Pong.
Susanne Lund informerade om kontakter med medicinsk expertis för EPI‐projektet och
har fått positiv respons från Per Lindström, neurolog på Karolinska Sjukhuset i Solna.
Emmelie Reinson tog upp behovet av kompletterande utbildning angående
humandelen i instruktörsutbildningen. Rådet diskuterade möjligheterna att ta fram en
SKK‐standard som kvalitetssäkrar utbildningen, utöver det ramverk som finns. Vilka
krav ska man ställa på blivande instruktörer gällande olika funktionsnedsättningar och
kroniska sjukdomar? Assistanshundsrådet uppdrog åt Emmelie Reinson och Viveka
Lindström att ta fram en idéskiss till nästa möte.
Marie Fogelquist informerade om Möjlighetsdagen den 26 september där hon och
Liselotte Carlén ska delta med monter samt även föreläsa om assistanshundar.
Lena Heimlén presenterade statistik över inkomna ärenden som legat på ungefär
samma nivå under hela året. Frågor om specifika assistanshundar gäller dock mest
hundar för personer med psykisk ohälsa och sällan service‐ eller signalhundar.

§ 80

Övriga frågor
Med anledning av önskemål från näringsidkare beslöt Assistanshundsrådet att ta fram
dekaler ”Här är assistanshund välkommen” för att öka tillgängligheten för
assistanshundsförare och uppdrog åt Yvonne Larsdotter att via SKKs
marknadsavdelning ta fram några olika förslag. Rådet uppdrog åt Ulf Uddman att
kontakta Sveriges Hundungdom för att diskutera möjligheterna att med hjälp av deras
medlemmar sprida information.
Assistanshundsrådet diskuterade samarbete med olika handikappförbund för att
diskutera praktiska problem, att utveckla utbildningen mm. I ett första skede kontaktas
de som direkt kan beröras av assistanshundsverksamheten, vilket rådet uppdrog åt
Susanne Lund.
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§ 81

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 de brev som ska skickas till instruktör och brukare (§§
70, 73) inte får offentliggöras innan berörda är kontaktade och protokollet justerat.

§ 82

Nästa möte
Nästa möte onsdagen den 12 november kl 10.00 – 16.00 på SKKs kansli.

§ 83

Avslutning
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:

Ulf Uddman
Ordförande

Marie Fogelquist

