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SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2013
2013-11-13
§ 86 - § 106

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd
onsdagen den 13 november 2013.

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

§ 86

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna och beklagade att hälften av
rådets ledamöter av olika skäl anmält förhinder.

§ 87

Val av justerare
Emmelie Reinson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 88

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg.
‐ Övriga frågor: Frågor från Emmelie Reinson, Jessica Jönsson och Marie
Fogelquist.
‐ Övriga frågor: Utskick till assistanshundsförare
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§ 89

Föregående protokoll
Protokoll 4/2013, korrigering av § 78, första stycket ändras till:
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.
Förtydligande av § 80.
Den dispens som Assistanshundsrådet utfärdat gällande att använda tjänstetäcke från
SoS‐förbundet efter genomfört årsprov i SKKs regi, är en särskild dispens i ett enskilt
ärende. Assistanshundsrådet förtydligade att de ekipage som väljer att göra årsprov i
SKKs regi, ska använda SKKs tjänstetäcke. De ekipage som vill använda tjänstetäcke
från SoS‐förbundet, ska göra årsprov arrangerade av SoS‐förbundet.
Ytterligare ett förtydligande på förekommen anledning. Protokoll från SKKs årsprov,
examinationer och lämplighetstester är inte offentliga handlingar och kommer inte att
publiceras på t ex SKKs webbplats. Protokollen lämnas endast ut till föraren som
därefter själv beslutar vilka som får ta del av dem.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 90

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

§ 91

Dokumentöversikt
Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets
ansvarsområde.
Bedömningsmall examinering alarmerande hund, epilepsi
Fortsatt bordläggning.
Examinering av alarmerande hund, epilepsi
I avvaktan på ytterligare information bordlades dokumentet tills vidare.
Examinering av servicehund för person med synnedsättning
Rådet beslöt att utöka uppdraget att ta fram måldokument mm för assistanshundar för
personer med olika neurologiska/psykiska funktionsnedsättningar att även omfatta
personer med synnedsättning och ta fram samlingsdokument för Assistanshund för
person mer funktionsnedsättning. Arbete pågår. Uppdrag till Angela Atzori, Viveka
Lindström, Marie Fogelquist och Emmelie Reinson.
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Måldokument alarmerande hund, epilepsi
Ärendet fortsatt bordläggning.
Protokoll examinering av alarmerande hund, epilepsi
Ärendet fortsatt bordläggning.
Protokoll examinering av servicehund för person med synnedsättning
Utgår med anledning av beslutet att ta fram dokument för Assistanshund för person
med funktionsnedsättning.
Tilläggsprotokoll för assistanshund
Blankett fastställd 2012‐11‐19. Utgår.
Veterinärbesiktning blankett
Pågående. Ulf Uddmans uppdrag kvarstår.

§ 92

Genomgång av www.skk.se/assistanshundar
Viveka Lindström och Lena Heimlén redogjorde för uppdateringar och revideringar
genomförda sedan föregående möte, enligt uppdrag.

§ 93

Certifiering av instruktörer
Diskussion angående rutiner och regelverk för certifiering av instruktörer då kritik
framförts till rådet angående ett par av instruktörerna. Den arbetsgrupp som har i
uppdrag att handlägga certifieringarna gör en samlad bedömning av de sökandes
kvalifikationer, i ett flertal fall har de sökande ombetts komplettera sina ansökningar
samt verifiera underlagen med t ex referenser och/eller betygskopior. De som bedöms
uppfylla kriterierna för certifiering enligt SKKs regelverk blir därefter certifierade på
nivå 1 eller nivå 2. Certifieringen innebär att man åtar sig att följa SKKs regelverk.
Under 2014 ska Assistanshundsrådet göra en noggrann genomgång av de certifierade,
hur de följer avtalet med SKK, hur aktiv man har varit osv. Detta genomförs framför allt
för att gentemot myndigheter kunna säkerställa kvaliteten på instruktörerna, för det
fall SKK skulle få fortsatt övergripande ansvar för assistanshundsverksamheten.
Assistanshundsrådet beslöt att göra vissa förtydliganden och tillägg i Ramverk för
instruktörer, enligt förslag från Jessica Jönsson, vilket uppdrogs till Lena Heimlén att
verkställa.

§ 94

Täcken, id‐kort och avtal
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Elva täcken beställda hittills från förare som gjort årsprov. Yvonne Larsdotter
informerade att de informationskort som skickats ut (ej att förväxla med id‐korten)
inte passar i täckets ficka och därför ska göras om av SKKs marknadsavdelning. Nya
informationskort kommer att skickas ut inom kort, för den som även vill placera info‐
kortet i täckets ficka som är avsedd för id‐kort.
Viveka Lindström presenterade förslag till låneavtal för täcke under utbildning för s.k.
privatister och rådet uppdrog åt Lena Heimlén att färdigställa avtalet.

§ 95

Rapport från genomförda lämplighetstester, examinationer och årsprov
Viveka Lindström redogjorde för genomförda tester hittills i år; 42 lämplighetstester,
fem examinationer och nio årsprov. Vissa prov ska kompletteras då det av de filmer
som skickats in inte tydligt framgår hur väl hunden fungerar.
Assistanshundsrådet beslöt att kontakta de ekipage som godkänts vid årets
lämplighetstest men där information om påbörjad utbildning saknas.

§ 96

Rapport från arbetsgrupp ”EPI‐hundar”
Ulf Uddman informerade om försöken att få kontakt med de personer som rådet
beslutat tillfråga om att ingå i arbetsgruppen.

§ 97

Rapport från arbetsgrupp ”psykisk funktionsnedsättning”
Arbetsgruppen har ännu inte avhållit något möte, men i och med Assistanshundsrådets
beslut att även inkludera hundar för person med synnedsättning i ett samlingsbegrepp
Assistanshund för person med funktionsnedsättning där man kompletterar
grundutbildningen av en assistanshund med ett antal tilläggsmoment utifrån
brukarens behov av hjälp. Detta kan även gälla neurologiska och psykiska
funktionsnedsättningar och utbildningen ska baseras på dels fastställd diagnos och dels
brukarens behov. Det ska tydligt framgå av måldokumentet vad som ska ingå i
utbildning och examination och rådet tryckte särskilt på vikten av att skilja mellan en
”duktig vardagshund” och en assistanshund av ovan nämnd typ.
Arbetsgruppen består av Curt Blixt, Angela Atzori, Marie Fogelquist, Viveka Lindström
och Emmelie Reinson.

§ 98

Villkor för egenutbildning av assistanshund
Viveka Lindström presenterade förslag till information/ramverk för vilka kriterier som
ska gälla då brukare väljer att träna hund på egen hand. Assistanshundsrådet beslöt att
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godkänna skrivningen med tillägget att egen utbildning av hund gäller person som
tidigare utbildat minst två assistanshundar.
Rådet beslöt vidare att texten om introduktion inför utbildning av assistanshund bör
gälla all utbildning och uppdrog åt Viveka Lindström att komplettera övriga dokument.

§ 99

Hundar under utbildning
Assistanshundsrådet konstaterade att trots två utskick till certifierade instruktörer
saknas information om ekipage som borde påbörjat utbildning efter godkända
lämplighetstest. Rådet konstaterade att utebliven rapportering strider mot det avtal
samtliga instruktörer undertecknat och att detta kan leda till att certifieringen dras
tillbaka. Rådet uppdrog åt Lena Heimlén att kontakta de förare som genomfört och
godkänts vid årets lämplighetstest och där information om påbörjad utbildning saknas.
Den rapportering som enligt avtal ska ske till Assistanshundsrådet är en del i den
kvalitetssäkring som SKK lämnat till Hjälpmedelsinstitutet och Socialdepartementet,
varför det är av yttersta vikt att detta fungerar. Utebliven rapportering påverkar även
kommande examination av ekipagen.

§ 100 Inkomna samtal och e‐post
Lena Heimlén presenterade statistik över inkomna samtal och e‐post och rådet
noterade stor variation i de frågor som kommer in. Rapporten lades därefter till
handlingarna.

§ 101 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser att behandla.

§ 102 Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren
Från Lars Gordér förelåg protokoll från styrgruppsmöte nr 16 Försöksverksamhet
Service‐ och Signalhundar, för kännedom. Lars Gordér lämnar sin slutrapport över
projektet i april, strax innan HI läggs ner och uppgår i annan myndighet. Slutrapport av
den vetenskapliga utvärderingen kommer att presenteras i mitten av december 2014,
några beslut eller riktlinjer lär därför vara klara tidigast andra halvåret 2015.
Svenska Kennelklubben har aviserat intresse att ha fortsatt övergripande ansvar över
assistanshundsverksamheten, dock måste finansieringen lösas med allmänna medel.
I övrigt ingen ytterligare information från ordförande, ledamöter, adjungerade eller
sekreteraren.
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§ 103 Övriga frågor
§ 103.1
Rapport från ADEu/AAII konferens presenterades av Lena Heimlén som på uppdrag
närvarit vid konferenserna. ADEu, Assistance Dogs Europe, är en europeisk
medlemsorganisation dit företag och organisationer som arbetar med assistanshundar
kan ansluta sig.
Traditionella service‐ och signalhundar ägnades liten uppmärksamhet, jämfört med
nyare arbetsområden såsom hundar för barn med autism och hundar för personer
med demenssjukdomar eller hjärnskador. Flera intressanta projekt redovisades.
Efterfrågan på hundar för personer med epilepsi är i princip obefintlig i övriga Europa.
Skiljelinjen mellan assistanshundar och vårdhundar/ terapihundar är på väg att suddas
ut i och med att många företag och organisationer arbetar med alla typer av sociala
tjänstehundar.
AAII är en nystartad internationell organisation för organisationer och företag som
arbetar med vårdhundar, terapihundar och liknande, dvs sociala tjänstehundar som
arbetar i team med en vårdutbildad person inom vård och/eller omsorg.
Artikel om konferensen kommer att publiceras i Hundsport nr 1‐2/2014.
§ 103.2
Informationsdag för SKK‐instruktörer.
Assistanshundsrådet beslöt att arrangera en informationsdag för SKKs certifierade
assistanshundsinstruktörer under våren 2014. Dels för att reda ut en rad rykten och
missuppfattningar som florerar och dels för att informera om nuläget, framtiden och
att ge samtliga instruktörer möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Inbjudan och program skickas ut i början av 2014.

Ordinarie sammanträde avbröts för ett kortare informationsmöte med
representanter från Svenska Epilepsiförbundet.

§ 103.3
Folder/informationsblad om assistanshundsverksamheten
Önskemål om en enklare informationsfolder har inkommit och Assistanshundsrådet
uppdrog åt Lena Heimlén att producera text till folder som under våren 2014 ska
färdigställas av SKKs marknadsavdelning. Texten ska föreläggas rådet vid nästa
sammanträde för genomgång.
§ 103.4
Assistanshundsexamination som merit i SKKs hunddata?
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Förslag från brukare att uppgift om examinerad assistanshund ska publiceras i SKKs
hunddata. Rådet uppdrog åt Yvonne Larsdotter att ge förslag till lämplig förkortning,
samt åt Ulf Uddman att informera SKKs kansli om tillägget. Rådet beslöt vidare att
beteckningen AH registreras i SKKs hunddata för assistanshundar som har examinerats
av SKK eller har ett godkänt årsprov i SKKs regi.
§ 103.5
Frågor per telefon från SoS‐förbundet, hänskjutna till Assistanshundsrådet.
‐ SoS‐förbundet önskar ändring av SKKs tjänstetäcken.
Rådet avslog begäran.
‐ SoS‐förbundet önskar göra beställningar av tjänstetäcken under utbildning.
Rådet avslog begäran med hänvisning till att det är respektive instruktör (nivå 2) som
ansvarar för att person under utbildning använder täcket enligt SKKs regelverk.
‐ SoS‐förbundet föreslår publicering på SKKs webbsida av deltagare i SKKs årsprov,
alternativt information om vilka förare som ansökt om att göra årsprov i SKKs regi.
Rådet avslog förslagen med hänvisning till att det är respektive förare/brukare som
äger hunden och som själv får välja var man vill göra årsprov.
§ 103.6
Deltagande i mässan Hjultorget.
Förfrågan från Hjultorget om deltagande från Assistanshundsrådet för att presentera
assistanshundsverksamheten. Rådet fann det intressant att delta och uppdrog åt
Viveka Lindström att begära kostnadskalkyl från arrangören.
§ 103.7
Frågor insända från Emmelie Reinson att diskutera i Assistanshundsrådet.
Rapport från brukare som önskat höja livvärdet på sina examinerade assistanshundar i
Agria som hittills endast godkänt examination av SoS‐förbundet som underlag för ett
höjt livvärde. Rådet uppdrog åt Ulf Uddman att ta upp frågan med Agria, liksom att
även diskutera möjligheten att höja hundens livvärde då den är under utbildning.
§ 103.8
Fråga anmäld av Jessica Jönsson gällande kriterier för certifiering av instruktörer. Rådet
konstaterade att frågan diskuterats under § 93.
§ 103.9
Fråga anmäld av Marie Fogelquist gällande möjlighet för kommun och/eller brukare att
teckna leasingavtal för assistanshund. Assistanshundsrådet beslöt efter diskussion att
inte tillåta leasing av hundar med motiveringen att assistanshund ska ägas av
brukaren. Föraren och hunden är ett ekipage, varför andra ägarformer får anses vara
oetiska och ofördelaktiga, framför allt för föraren/brukaren.
§ 103.10
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Brev till assistanshundsförare. Ulf Uddman presenterade det utkast till brev som
SKK/Assistanshundsrådet och SoS‐förbundets ordförande Jessica Jönsson gemensamt
avser skicka ut till samtliga examinerade assistanshundsekipage, främst i syfte att
stävja ryktesspridning och missförstånd. Rådet beslöt göra vissa förändringar och
förtydliganden av texten och uppdrog åt Ulf Uddman att ta förnyad kontakt med
Jessica Jönsson.

§ 104 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.

§ 105 Nästa möte
Assistanshundsrådet beslöt hålla möten följande datum under 2014:
måndag 27 januari
måndag 24 mars
onsdag 4 juni
måndag 1 september
onsdag 12 november
Samtliga mötesdagar kl 10‐16 på SKKs kansli.

§ 106 Avslutning
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:
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Ulf Uddman
Ordförande

Emmelie Reinson

