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SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014
2014-03-24
§ 21 - § 41

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd
måndagen den 24 mars 2014.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Viveka Lindström, Susanne Lund, Emmelie
Reinson
Adjungerade:
Curt Blixt, Lars Gordér (per telefon §§ 30, 31), Yvonne Larsdotter
Protokoll:
Lena Heimlén

§ 21

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna och vände sig särskilt till
rådets nya ledamot Susanne Lund.

§ 22

Val av justerare
Emmelie Reinson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 23

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 24

Föregående protokoll nr 1/2014
Assistanshundsrådet fattade formellt beslut att välja Susanne Lund till ordinarie
ledamot av rådet. Därmed lades protokollet till handlingarna.

§ 25

Ekonomisk rapport
Ulf Uddman lämnade en muntlig rapport för bokslutet 2013. Kostnaderna hamnade
något under budget, där Hi bidragit med 250 000 för viss kostnadstäckning medan
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resterande del har finansierats helt av SKK för utgifter för verksamheten,
informationsarbete, provverksamhet, dokumentation etc.
Ulf Uddman redogjorde även för de diskussioner som förs med Socialdepartementet
angående en eventuell förlängning av uppdraget även 2015, på samma nivå som
nuvarande.

§ 26

Dokumentöversikt
Rådet gick igenom den uppdaterade förteckningen över dokument inom rådets
ansvarsområde.

§ 27

Certifiering av instruktörer ‐ lägesrapport
Utöver redan examinerade instruktörer har ytterligare 5‐6 ansökningar inkommit.
Ansökningarna ställs mot ramverket och är nu under behandling. Några
kompletterande uppgifter ska inhämtas.
SKKs avtal med certifierade assistanshundsinstruktörer löper t.o.m. 31 december 2014.
Inför årsskiftet gör Assistanshundsrådet en inventering/genomgång av vilka avtal som
ska förlängas för det fall att Socialdepartementet beslutar om en förlängning av
uppdraget.

§ 28

Täcken, id‐kort och avtal ‐ lägesrapport
Yvonne Larsdotter lämnade rapport om antalet tjänstetäcken som beställts.

§ 29

Lämplighetstester, examinationer och årsprov
Curt Blixt och Viveka Lindström lämnade lägesrapport.
Assistanshundsrådet förde därefter en diskussion om den stora mängd felaktig
information som dessvärre sprids och som är till nackdel både för enskilda brukare och
för assistanshundsverksamheten i stort. Rådet uttryckte förhoppning om ökad
kännedom om verksamheten i och med den rapport som Hjälpmedelsinstitutet ska
avge i slutet av april och den information som kommer att läggas ut på Vårdguidens
webbsida 1177.se.
Assistanshundsrådet beslöt att länka från skk.se till nätverket för assistanshundsförare
Hjälpande tassar.

§ 30

Hjälpmedelsinstitutets rapport
Lars Gordér redogjorde per telefon för rapporten från Hjälpmedelsinstitutet till
angående försöksverksamheten med assistanshundar. Rapporten är i det närmaste
klar och kommer, så snart den är lämnad till Socialdepartementet att läggas upp på
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SKKs webbsida, samt även skickas ut till ett antal utvalda mottagare. En summering av
rapporten kommer att ingå i det informationsmaterial Assistanshundsrådet ska skicka
ut till certifierade instruktörer efter påsk.
Lars Gordér informerade även om sidan 1177.se samt den information om
assistanshundar som kommer att göra tillgänglig där.

§ 31

Information till SKKs assistanshundsinstruktörer
Med anledning av för få deltagare, tvingades Assistanshundsrådet ställa in den
planerade informationsträffen för certifierade instruktörer. För att nå ut med den
information som skulle lämnats den 21 mars, ska några av programpunkterna i stället
skickas ut i skriftlig form. Detta planeras till veckan efter påsk.
Assistanshundsrådet uppdrog åt Lena Heimlén att sammanställa informationen.

§ 32

Rapport från arbetsgrupp EPI‐hundar
Arbetsgruppen, som nu utökas med Susanne Lund, förbundssekreterare i Svenska
Epilepsiförbundet, har gått igenom befintligt material och har som målsättning att
färdigställa dokumenten som rör årsprov. Dessa kan i stora delar göras på liknande sätt
som för alarmerande hundar för personer med diabetes. Assistanshundsrådet uppdrog
åt Curt Blixt att kontakta Kenth Svartberg med anledning av hans litteraturstudie.
Avrapportering av arbetsgruppens arbete sker vid nästa möte (4 juni).

§ 33

Rapport från arbetsgrupp ‐ diabetes
Arbetsgruppen har granskat ett antal filmer och fallbeskrivningar från framför allt
Diabetesförbundet. Målsättningen är att färdigställa vidareutbildning på distans för
assistanshundsinstruktörer och att utbildningen ska kunna komma igång under våren
2014.

§ 34

Rapport från arbetsgrupp – psykisk ohälsa
Arbetsgruppen arbetar för att få igång en vetenskaplig studie för att kartlägga
effekterna av assistanshundar för personer med olika psykiska och neuropsykiatriska
diagnoser med syfte att skapa beslutsunderlag för även hundar för personer med
psykisk ohälsa ska kunna klassas som hjälpmedel och ingå i begreppet assistanshundar.
Studien är ett 3‐årigt projekt där ca 4 000 timmars utbildning ingår och med en budget
på ca 4,8 mkr. Karolinska Institutet står för den vetenskapliga granskningen.
Arbetsgruppen har ansökt om ekonomiskt stöd för projektet.
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§ 35

Hundar under utbildning – lägesrapport
Viveka Lindström lämnade en rapport över ekipage under utbildning.

§ 36

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§ 37

Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren
Ulf Uddman informerade om diskussioner med Socialdepartementet angående
finansiering av assistanshundsverksamheten 2015.
Ulf Uddman informerade även om en ansökan till Allmänna Arvsfonden gällande stöd
till ovannämnda utvecklingsprojekt § 34.
Curt Blixt informerade att Grans naturbruksgymnasium kommer att starta utbildning
för blivande assistanshundsinstruktörer hösten 2014. Utbildningen kommer att ske i
samarbete med närliggande folkhögskola avseende humandelen.
Lena Heimlén presenterade statistik över handlagda ärenden; främst i form av e‐post
och telefonsamtal.

§ 38

Övriga frågor
§ 38.1 Ev. ersättare för Angela Atzori
Assistanshundsrådets ledamot Angela Atzori har lämnat sitt uppdrag av personliga
skäl. Assistanshundsrådet har framfört sitt tack för hennes insatser och diskuterade
eventuell ersättare. Rådet uppdrog åt Marie Fogelquist och Curt Blixt att kontakta
föreslagna personer.
§ 38.2 Folder/info‐blad om assistanshundar
Tidigare utsänd skiss godkändes avseende text‐delen och uppdrog åt Lena Heimlén att
kontakta Hjälpande Tassar för lån av bilder.
§ 38.3 Förslag till ändringar av tjänstetäcke
Bordlagt ärende från föregående möte. Assistanshundsrådet beaktade inkomna
synpunkter och beslöt att i avvaktan på beslut om framtiden behålla tjänstetäcke i dess
nuvarande utformning. Rådet konstaterade vidare att täcket kan kompletteras med en
rad olika tillbehör efter brukarens önskemål.
§ 38.4
Enligt uppdrag från föregående möte presenterade Emmelie Reinson förslag till
avsiktsförklaring för användning av SKKs tjänstetäcke för hund under utbildning.
Uppdraget tillkom på förekommen anledning, då det kommit till rådets kännedom att
utbildningstäcken används på hundar som ännu ej påbörjat sin utbildning.

SKK/Assistanshundsrådet nr
2/2014
2014-03-24
Sida 5/5

Assistanshundsrådet godkände förslaget med några smärre redaktionella ändringar
och beslöt att lägga till texten i befintliga avtal, samt informera samtliga instruktörer
om gällande regelverk.
§ 38.5
Mässan Hjultorget 20‐21 maj på Kistamässan. Viveka Lindström lämnade en
lägesrapport och Assistanshundsrådet beslöt att lägga en ”puff” om evenemanget på
SKKs webbsida veckan innan mässan.

§ 39

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 information om ansökan till Allmänna Arvsfonden inte
får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 40

Nästa möte
Nästa möte onsdagen den 4 juni kl 10.00 – 16.00 på Scandic Victoria Tower i Kista.

§ 41

Avslutning
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:

Ulf Uddman
Ordförande

Emmelie Reinson

