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SKK/Assistanshundsrådet nr 3/2013 

2013-05-20 
§ 46 - § 67 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd 
tisdagen den 20 maj 2013. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Ulf Uddman (ordf), Viveka Lindström, Emmelie Reinson 

 

Adjungerade: 

Lars Gordér, Hjälpmedelsinstitutet 
Curt Blixt 
 
Förhinder:  
Angela Atzori, Marie Fogelqvist, Jessica Jönsson 
 

Protokoll: 

Lena Heimlén 
 
 
 

§ 46 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna. 
 

§ 47 Val av justerare 

Viveka Lindström utsågs att justera dagens protokoll. 
 

§ 48 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 49 Föregående protokoll 

§ 28 Måldokument servicehund med ledarhundstillägg. Ulf Uddman rapporterade från 
möte med Synskadades Riksförbund (SRF) där syftet var att informera om 
Assistanshundsrådet samt klargöra gränserna mellan ledarhund och servicehund med 
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ledarhundstillägg. Mötet avhölls i positiv anda och Assistanshundsrådet beslöt att 
ändra benämningen på denna typ av assistanshund till Servicehund för person med 
synnedsättning, eftersom ledarhund endast beviljas personer som saknar ledsyn. 
Protokoll 2/2013 lades därefter till handlingarna. 
 

§ 50 Ekonomisk rapport 

Ulf Uddman lämnade en kort rapport, kostnaderna följer budget. 
 

§ 51 Dokumentöversikt 

Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets 
ansvarsområde. 
 
Bedömningsmall examinering alarmerande hund, diabetes 
Protokollet är testat och vissa korrigeringar ska göras. Därefter skickas det till övriga 
ledamöter för godkännande och fastställande. 
 
Bedömningsmall examinering alarmerande hund, epilepsi 
Det återstår en hel del arbete och inhämtande av information innan dokumentet kan 
färdigställas. 
 
Bedömningsmall examinering signalhund 
Testat vid genomförd examination och endast smärre justeringar återstår innan 
dokumentet kan fastställas av rådet. 
 
Etiska förhållningsregler för assistanshundsförare 
Förslag till etiska regler presenterades av Lena Heimlén. Assistanshundsrådet beslöt 
att fastställa dokumentet.  
 
Examinering av alarmerande hund, epilepsi 
I avvaktan på ytterligare information bordlades dokumentet tills vidare. 
 
Examinering av signalhund 
Viveka Lindström presenterade förslag till smärre justeringar av dokumentet. Rådet 
beslöt att fastställa det reviderade dokumentet och uppdrog åt sekreteraren att 
publicera det på www.skk.se/assistanshundar. 
 
Låneavtal för täcke, under utbildning 
Förslag till låneavtal presenterades av Lena Heimlén och rådet diskuterade rutiner för 
beställning, ansvarsfrågor mm. Assistanshundsrådet beslöt att SKKs certifierade 
instruktörer kan beställa utbildningstäcken hos den leverantör SKK tecknar avtal med. 
Samtliga täcken ska numreras och leverantören redovisar beställningar löpande till 
SKK. Rådet uppdrog åt sekreteraren att göra redaktionella ändringar i förslaget till 
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avtal, som i stället får tjäna som mall för avtal mellan instruktör och brukare/förare. 
Avtalsmallen ska publiceras på SKKs webbplats. 
 
Låneavtal tjänstetäcke Assistanshund 
Förslag till låneavtal för täcke till examinerad hund presenterades av Lena Heimlén. 
Assistanshundsrådet beslöt att fastställa dokumentet med några smärre justeringar. 
 
Måldokument alarmerande hund, epilepsi 
Ärendet bordlades. 
 
Måldokument signalhund 
Viveka Lindström presenterade förslag till smärre justeringar av dokumentet. Rådet 
beslöt att fastställa det reviderade dokumentet och uppdrog åt sekreteraren att 
publicera det på www.skk.se/assistanshundar. 
 
Protokoll examinering av alarmerande hund, diabetes 
Återstår några smärre justeringar efter den nyligen genomförda examinationen. 
Därefter kan dokumentet fastställas. 
 
Protokoll examinering av alarmerande hund, epilepsi 
Ärendet bordlades. 
 
Protokoll examinering av signalhund 
Återstår några smärre justeringar efter den nyligen genomförda examinationen. 
Därefter kan dokumentet fastställas. 
 
Rapportering under utbildning, blankett 
Förslag till träningsrapport för assistanshund presenterades av Emmelie Reinson. 
Assistanshundsrådet uppdrog åt Emmelie Reinson att göra vissa redaktionella 
ändringar samt att utforma blanketten enligt fastställd standard. Nytt förslag 
presenteras vid nästa möte. Träningsrapporterna ska under utbildning skickas till 
Assistanshundsrådet var åttonde vecka. 
 
Regler för användning av tjänstetäcke Assistanshund 
Förslag presenterades av Lena Heimlén. Assistanshundsrådet beslöt att godkänna 
förslaget och fastställa dokumentet. 
 
Veterinärbesiktning blankett 
Assistanshundsrådet uppdrog åt Ulf Uddman att ta förnyad kontakt med SKKs 
veterinärmedicinska konsult. 
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§ 52 Certifiering av instruktörer 

Aktuell förteckning över certifierade instruktörer presenterades. Antalet certifierade 
instruktörer uppgår i dagsläget till 33. Förteckningen uppdateras löpande och 
publiceras på SKKs webbplats.  
Assistanshundsrådet diskuterade inkommet förslag till uppdelning av service- och 
signal till två separata (gäller certifiering nivå 2) men beslöt att behålla nuvarande 
system. Rådet beslöt vidare att ändra rubriken Ledartillägg till Servicehund för person 
med synnedsättning. 
 

§ 53 Årsprov 

Curt Blixt och Viveka Lindström informerade om två genomförda årsprov och rådet 
konstaterade att systemet som utarbetats fungerar i sin nuvarande form. Förteckning 
över ekipage som genomfört årsprov uppdateras på SKKs kansli. 
Assistanshundsrådet diskuterade de önskemål som inkommit från ekipage som 
examinerats av annan än av SKK certifierad instruktör och beslöt att alla utbildade 
ekipage har möjlighet att göra ett årsprov i SKKs regi. Anmälan skickas i god tid till 
Assistanshundsrådet som anvisar tid och plats. 
Godkännande på SKKs årsprov ger assistanshund rätt att använda SKKs tjänstetäcke. 
 

§ 54 Avgifter 

Assistanshundsrådet diskuterade avgifter för prov och examinationer. 
Lämplighetstest (L-test) består dels av BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning 
hund) och dels av ett antal tilläggsmoment. Rådet beslöt att den del av L-testet som 
utgörs av BPH bekostas av hundägaren (600 – 1000 kronor) samt att tilläggsmomenten 
subventioneras av SKKs Assistanshundsfond under 2013 och 2014. Kostnaden för hela 
testet beräknas uppgå till ca 1 500 kronor. 
Rådet uppdrog till Curt Blixt och Lena Heimlén att utforma ansökningsblankett samt 
information om grundförutsättningar för L-test. 
 
Examination av assistanshundsekipage kostar 1 500 kronor.  
Denna avgift bekostas under 2013 och 2014 med medel ur SKKs Assistanshundsfond. 
 
Årsprov avgift 500 kronor. 
Denna avgift bekostas under 2013 och 2014 med medel ur SKKs Assistanshundsfond. 
 
Tjänstetäcke kostar 1 500 kronor varav 500 kronor är ett engångsbelopp och 1 000 
kronor är depositionsavgift som återfås då täcket återlämnas till SKK. 
 

§ 55 Måldokument alarmerande hund epilepsi 

Ärendet avhandlat under § 51. 
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§ 56 Måldokument servicehund med ledarhundstillägg 

Emmelie Reinson presenterade två dokument, Behov av servicehund med 
ledarhundstillägg och Måldokument. Assistanshundsrådet beslöt att tillägget som 
gäller för personer med synnedsättning ska arbetas in i samtliga dokument för 
servicehundar och uppdrog åt Emmelie Reinson att genomföra beslutade förändringar. 
 

§ 57 Täcken och id-kort 

Assistanshundsrådet diskuterade den försenade produktionen av tjänstetäcken och 
beslöt att omgående påbörja framställning av id-kort till examinerade ekipage, i 
avvaktan på att täcken ska finnas klara för leverans.  
 

§ 58 Beställarens val av leverantör 

Ulf Uddmans uppdrag kvarstår. 
 

§ 59 Inkomna samtal och e-post 

Rapport från sekreteraren över inkomna ärenden. 
 

§ 60 Inkomna skrivelser 

Assistanshundsrådet har för kännedom fått brev från Kristin Törngren angående 
examination i SoS-förbundet. Rådet noterade skrivelsen, konstaterade att aktiviteter 
inom försöksverksamheten inte ingår i Assistanshundsrådets ansvarsområde och la 
därefter skrivelsen till handlingarna. 
 

§ 61 Information från försöksverksamheten 

Lars Gordér lämnade kortfattad information om den utvärdering som pågår. Under 
hösten 2013 kallas verksamhetens styrgrupp till möte, till vilket Ulf Uddman och Lena 
Heimlén kommer att inbjudas. 
 

§ 62 Rapport från L-test den 14 maj 

Curt Blixt och Viveka Lindfors rapporterade om Lämplighetstest (BPH med 
tilläggsmoment) som genomfördes den 14 maj och konstaterade att utarbetat test 
fungerar väl. Av åtta testade hundar godkändes sju. Protokoll arkiveras hos SKK. 
Assistanshundsrådet beslöt att inte kräva medlemskap i SKK för genomförande av L-
test. 
 

§ 63 Information från ordförande, ledamöter, sekreteraren och adjungerade. 

a) Ordförande 
Ulf Uddman informerade om SKK/Agria Forskningsråd där projekt med koppling till 
assistanshundar prioriteras. Ordförande informerade även om att Lars-Åke Levin valts 
till ledamot av forskningsrådet. 
b) Ledamöter 
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Viveka Lindström informerade om den examination som genomförts med en 
servicehund och en alarmerande servicehund, diabetes. Båda ekipagen godkändes.  
Assistanshundsrådet diskuterade vikten av uppföljning vid försäljning av färdig hund. I 
nuvarande avtalsmall saknas punkter om överföring, uppföljning och garanti. Rådet 
uppdrog åt Lars Gordér att komplettera nuvarande avtalsmall med dessa punkter.  
 

§ 64 Övriga frågor 

Assistanshundsrådet tog åter upp frågan om domänen assistanshundsportalen.se. 
Avrapportering från uppdraget till Jessica Jönsson förelåg inte, varför rådet uppdrog åt 
Ulf Uddman att ta upp ärendet vid kommande möte med SoS-förbundet. 
 

§ 65 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. 
 

§ 66 Nästa möte 

Nästa möte hålls fredagen den 30 augusti kl 10.00 – 15.00 på SKKs kansli. 
 

§ 67  Avslutning 

Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Heimlén 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ulf Uddman    Viveka Lindström 
Ordförande 


