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SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 
2014-11-12 
§ 84 - § 106 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd 
måndagen den 12 november 2014. 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson, Viveka Lindström, Susanne Lund, 
Emmelie Reinson 
 

Adjungerade: 

Lars Gordér, Yvonne Larsdotter 
 
Anmält förhinder: 
Curt Blixt, Liselotte Carlén 
 

Protokoll: 

Lena Heimlén 
 
 

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

§ 85 Val av justerare 
Kerstin Jonsson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
 

§ 86 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg under § 103 Övriga frågor: 

- Stockholm Hundmässa 2014 
- Årets Sociala tjänstehund 
- Begäran om dispens från lämplighetstest 
- Idéskiss kompletterande utbildning humandelen i instruktörsutbildning 
- Köpeavtal 
- Ärende angående avtal mellan brukare och instruktörer nivå 1 och 2 
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§ 87 Föregående protokoll nr 4/2014 

§ 65 Rapport från arbetsgrupp Assistanshundar för personer med epilepsi 
§ 52 Rapport från arbetsgrupp EPI-hundar 

Önskemål från Susanne Lund att förtydliga/korrigera arbetsgruppens namn för att 
undvika att en felaktig benämning permanentas. 
 
Angående tekniska hjälpmedel – fortsatt bordläggning i väntan på besked från 
Socialdepartementet om assistanshundsverksamheten fr o m 2015. 
 
§ 70 Instruktörer 2015. Ulf Uddman informerade att avtal med samtliga instruktörer 
sagts upp, enligt Assistanshundsrådets beslut. 
 
§ 73 Lämplighetstester, hundar under utbildning, examinationer och årsprov. 
I protokollet anges att några av de ekipage som genomgått L-test/BPH har ombetts 
komplettera testet, vilket är felaktigt. De som ombetts komplettera är ekipage som 
deltagit i examination där vissa kompletteringar begärts in till Assistanshundsrådet. 
 
Den förare som anmält och kallats till årsprov i maj men uteblivit, har nu hörts av och 
årsprov är planerat inom kort. 
 
§ 80 Övriga frågor Ulf Uddmans uppdrag att kontakta Sveriges Hundungdom kvarstår, 
möte är planerat till slutet av november. 
 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
 

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

§ 89 SKKs uppdrag – ansökan till Socialdepartementet 
SKK har ansökt om medel för att upprätthålla samma nivå på 
assistanshundsverksamheten under 2015, som under 2013-2014. Socialdepartementet 
har meddelat att ansökan inte kan behandlas förrän riksdagen fattat beslut om budget, 
dvs efter den 3 december. Svenska Kennelklubbens styrelse önskar dock att SKK 
fortsatt har det övergripande ansvaret och finansierar tills vidare verksamheten med 
egna medel. Detta kan dock endast ske under en begränsad period.  
 
 

§ 90 Dokumentöversikt 
Viveka Lindström presenterade Samlat måldokument som ska ersätta tidigare 
måldokument, ett för varje typ av assistanshund. Då målsättningen är att kunna 
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utbilda hundar för fler diagnoser och funktionsnedsättningar, krävs en förenkling av 
dokument och blanketter. Assistanshundsrådet fastställde dokumentet med tillägg av 
text om instruktör och uppdrog åt Viveka Lindström och Lena Heimlén att göra 
motsvarande förenkling av dokumenten för träning och examination. 
 
Det dokument som ännu inte färdigställts är veterinärintyg och Assistanshundsrådet 
beslöt om fortsatt bordläggning. 
 
 

§ 91 Certifiering av instruktörer - lägesrapport 
Inga ytterligare instruktörer certifierade sedan föregående möte. Assistanshundsrådet 
konstaterade att man under 2013-2014 godkänt olika typer av utbildningar och 
erfarenhet för certifiering och beslöt att fr o m 2015 gäller att utbildning ska ha skett i 
enlighet med SKKs Ramverk för assistanshundsinstruktörer. 
 
 

§ 92 Instruktörer 2015 – genomgång av verksamheten 2013-2014 
Assistanshundsrådet konstaterade att det fr o m 2015 inte finns några avtal med 
certifierade instruktörer och beslöt att gå ut med en enkät till samtliga inför eventuellt 
förnyade avtal. 
Rådet uppdrog åt Viveka Lindström och Lena Heimlén att utforma en enkät, samt åt 
Ulf Uddman att författa följebrev till berörda. Rådet beslöt vidare att omgående 
kontakta samtliga instruktörer via e-post med information. 
 
Rådet uppdrog vidare åt Curt Blixt, Kerstin Jonsson och Viveka Lindström att gå igenom 
enkätsvaren och presentera beslutsunderlag till nästa möte. 
 
Den instruktör som vid förra mötet konstaterades allvarligt ha skadat förtroendet för 
verksamheten och brutit mot instruktörsavtalet har inte vidtagit några korrigerande 
åtgärder, ej heller lämnat någon förklaring till det inträffade. Instruktören mister 
därmed sin SKK-certifiering med omedelbar verkan. 
 
 

§ 93 Täcken, id-kort och avtal - lägesrapport 
Yvonne Larsdotter rapporterade om antal beställda täcken samt lagersaldo. Utfärdade 
id-kort har en giltighetstid till och med 31 december 2014 och då inget besked om 
verksamheten 2015 kommer att ges inom den närmaste tiden beslöt 
Assistanshundsrådet att förlänga giltigheten till 2015-12-31 och uppdrog åt Yvonne 
Larsdotter att beställa nya id-kort till samtliga brukare. 
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§ 94 Revidering av tjänstetäcke 

Genomgång av inkomna enkätsvar gällande revidering av täcke. Assistanshundsrådet 
konstaterade att majoriteten av brukarna är nöjda med nuvarande täcke samt att ett 
fåtal förslag till förbättringar framförts. 
 
Emmelie Reinson redogjorde för sitt uppdrag att kontakta alternativa leverantörer. 
Rådet uppdrog åt Emmelie Reinson att begära in prisuppgifter och prover på 
föreslagna täcken till nästa möte. Dock kan beslut inte fattas förrän SKK får besked från 
Socialdepartementet om framtiden. 
 
 

§ 95 Lämplighetstester, hundar under utbildning, examinationer och årsprov  
Viveka Lindström redogjorde för dagsläget, några nya tester har ej genomförts sedan 
föregående möte. Ej heller finns några nya planerade, i väntan på beslut om ev 
finansiering och framtida uppdrag. 
 
Ulf Uddman informerade om nya BPH-banor som kommer att tas i bruk nästa år, samt 
att man under vintern planerar att arrangera BPH inomhus i Nykvarn på försök. 
 
 

§ 96 Rapport från arbetsgrupp - Assistanshundar för personer med epilepsi 
Viveka Lindström informerade att ett fåtal ekipage anmält intresse att ingå i försöket 
och Assistanshundsrådet beslöt att genomföra verksamheten med tre hundar. 
 
 

§ 97 Rapport från arbetsgrupp – Assistanshundar för personer med diabetes 
Den pågående vidareutbildningen som finns upplagd i Ping-Pong används inte. Några 
lämpliga testpersoner har inte hittats och Assistanshundsrådet konstaterade att 
formen inte tycks passa målgruppen. Någon annan typ av vidareutbildning för att 
certifieras för att utbilda ”diabeteshundar” finns i dagsläget inte att tillgå. 
 
 

§ 98 Rapport från arbetsgrupp – psykisk ohälsa 
Ulf Uddman informerade om förhandsbesked från Allmänna Arvsfonden som avslår 
Assistanshundsrådets ansökan om bidrag för projekt ”Assistanshundar för personer 
med psykisk ohälsa”. Motiveringen är att projektet ”inte är nyskapande”. Rådet 
uppdrog åt Ulf Uddman att kontakta Arvsfonden för att inhämta information om vilka 
liknande projekt som tidigare beviljats bidrag och därmed stängt möjligheten för 
Assistanshundsrådets projekt. 
 
Assistanshundsrådet uppdrog åt Viveka Lindström att kontakta de personer som 
anmält intresse att delta i projektet. 
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Assistanshundsrådet uttalade att det finns mycket kunskap om att hundar höjer 
livskvaliteten även för personer med olika psykiska diagnoser och sjukdomstillstånd. I 
dagsläget finns dock inga certifierade instruktörer för denna typ av utbildning, ej heller 
måldokument eller kvalitetssäkrade tester och examinationer. Innan Rådet kan gå 
vidare i mindre skala än det planerade Arvsfonden-projektet, beslöts att följa några 
ekipage som för närvarande utbildas på försök i annan regi. Uppföljning och 
utvärdering av dessa, uppdrogs åt Curt Blixt och Viveka Lindström. 
  
 

§ 99 Informationsmaterial 
Lena Heimlén presenterade underlag för information om assistanshundar i ppt-format, 
enligt tidigare uppdrag. Assistanshundsrådet uppdrog åt Lena Heimlén att kontakta 
SKKs marknadsavdelning för färdigställande av presentationen, som senare ska finnas 
att ladda ner från SKKs webbsida. 
 
 

§ 100 Försäkring Assistanshund 
Ulf Uddman presenterade förslag från Agria Djurförsäkring gällande möjlighet att 
försäkra assistanshundar. Föreslagen försäkring förutsätter att SKK får fortsatt uppdrag 
att ansvara för assistanshundsverksamheten samt att uppgifterna ska kunna gå att 
verifiera i SKK Hunddata och att utbildning avrapporteras i Ping-Pong. 
Assistanshundsrådet uppdrog åt Ulf Uddman att föra fortsatta diskussioner med Agria i 
ärendet. 
 
 

§ 101 Inkomna skrivelser 
Skrivelse från Maria Bertram, Hjälpande Tassar, angående deltagande i mässor och 
andra evenemang. Assistanshundsrådet ser positivt på förslagen och kontaktar 
organisationen för de kommande tillfällen där Rådet avser delta med brukare. 
Gällande fri entré för assistanshundar under My Dog på Svenska mässan i Göteborg, 
har mässan meddelat att samma regler ska gälla för SKKs assistanshundar som för 
ledarhundar. 
 

 
§ 102 Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren 

Lars Gordér har ingått i Assistanshundsrådet sedan dess bildande, ett uppdrag som 
upphör vid årsskiftet. Lars Gordér tackade Rådets ledamöter och Svenska 
Kennelklubben för mycket väl utfört arbete. Ulf Uddman framförde ledamöternas och 
rådets varma tack för Lars Gordérs stöd och insatser. 
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Assistanshundsrådet beslöt att tillfråga lämplig representant från MFD, Myndigheten 
för Delaktighet att ingå i rådet. 
 
Susanne Lund informerade om kontakter med andra handikappförbund som kan vara 
direkt berörda av assistanshundsverksamheten. 
 
 

§ 103 Övriga frågor 
Stockholm Hundmässa 2014 
Fredrik Bruno från SKKs kansli presenterade aktivitetsområdet vid Stockholm 
Hundmässa där Assistanshundsrådet kommer att ha monter och uppvisningar.  
 
Årets Sociala tjänstehund 
Svenska Kennelklubben kommer att utse Årets Sociala tjänstehund, dvs vårdhund, 
terapihund eller assistanshund som gjort extraordinära insatser i tjänst. 
Assistanshundsrådet beslöt att utse Lena Heimlén att representera rådet i juryn. 
 
Begäran om dispens från lämplighetstest 
Kerstin Jonsson informerade om hund som av misstag enbart genomgått BPH-test, 
utan obligatoriskt lämplighetstest. Assistanshundsrådet uppdrog åt Curt Blixt att 
granska protokollet och presentera beslutsunderlag för eventuell dispens till rådet vid 
nästa möte. 
 
Idéskiss kompletterande utbildning humandelen i instruktörsutbildning 
Ärendet tills vidare bordlagt i väntan på besked från Socialdepartementet om 
framtiden. Fortsatt uppdrag till Viveka Lindström och Emmelie Reinson. 
 
Köpeavtal 
Fråga om befintlig avtalsmall för köp av assistanshund/utbildning. Mallen fungerar i 
stora delar, men önskemål om ett antal förtydliganden och tillägg samt att 
Hjälpmedelsinstitutets logotype tas bort och utrymme ska finnas för att lägga in egen 
logo. Även text om försäkring ska läggas till. Assistanshundsrådet uppdrog åt Ulf 
Uddman, Emmelie Reinson och Lena Heimlén att genomföra föreslagna förändringar.  
 
Ärende ang avtal mellan brukare och instruktörer nivå 1 och 2 
Ärende från brukare gällande avtalsförhållandet brukare och instruktör, i detta fall en 
Nivå 1-instruktör där det krävs handledare för att genomföra utbildningen. Brukaren 
ifrågasatte att avtal ska tecknas med instruktörens handledare och inte direkt med 
instruktören. 
Efter en ingående diskussion konstaterade Assistanshundsrådet att informationen i 
avtalsmall och informationsblad inte helt överensstämmer, varvid handledaren 
feltolkat avtalet. Rådet beslöt att förtydliga informationen i dokumentet ”Certifiering 
av assistanshundsinstruktör” samt att ta fram ett avtal som ska tecknas mellan 
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instruktör Nivå 1 och dennes handledare, samt uppdrog åt Ulf Uddman, Emmelie 
Reinson och Lena Heimlén att ta fram förslag till nästa möte. 
Assistanshundsrådet diskuterade även ingående vilken roll man ska ta i eventuella 
avtalstvister och beslöt i förekommande fall hänvisa parterna till allmän domstol, då 
rådets uppgift enbart är att tillhandahålla ramavtal och rekommendationer. 
 
Assistanshundsrådet beslöt vidare att ta fram ”Råd för handledning” som stöd för Nivå 
1-instruktörer och dessas handledare och uppdrog åt Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson 
och Emmelie Reinson att ta fram förslag till nästa möte. 
 
 

§ 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 inga ärenden behöver undantas från offentliggörande 
innan protokollet är justerat. 
 
 

§ 82 Nästa möte 
Nästa möte måndagen den 2 februari kl 10.00 – 16.00 på SKKs kansli.  
Preliminärt även möte måndagen den 20 april kl 10.00 – 16.00, beroende på besked 
från Socialdepartementet. 
 
 

§ 83  Avslutning 
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Heimlén 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ulf Uddman    Kerstin Jonsson 
Ordförande 
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