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Vad är en 
assistanshund?
En assistanshund är klassad som hjälpmedel för personer 
med bestående funktionsnedsättning. Assistanshunden är 
också en trygghet och en bästa vän.

Assistanshundarnas uppgifter skiljer sig åt. Den 
alarmerande diabeteshunden varnar sin förare när dennes 
blodsocker ligger på en nivå som är farlig. Signalhundens 
uppgifter är att hjälpa en person med hörselnedsättning att 
t.ex. varna då brandlarmet går igång, när någon ropar eller 
när nycklarna ramlar ur fickan på promenaden.

Servicehunden hjälper sin förare med uppgifter som 
han/hon inte kan utföra själv. Det kan vara att ta av sig 
kläder, dra ut kökslådor, tömma tvättmaskinen, hämta rull-
stolen eller öppna och stänga dörrar. 

Det är inte diagnoser som avgör behovet av en 
assistanshund, utan det är den enskilda människans behov 
som styr hundens arbetsuppgifter. 

Hundens förmåga att kunna hjälpa människan är i 
många avseenden unik och det finns anledning att tro att ha 
hunden som hjälpmedel kommer att öka i framtiden.

Läs mer om assistanshunden på  
www.brukshundklubben.se/assistanshund



Hunden ska vara ett stöd och en hjälp i vardagen. Hunden 
underlättar för sin förare att kunna leva ett så oberoende liv 
som möjligt.

En förutsättning för att kunna examinera sin hund som 
assistanshund hos Svenska Brukshundklubben är att 
föraren har en bestående funktionsnedsättning, ett genuint 
hundintresse samt förmågan att ta hand om sin hund på ett 
sätt som säkerställer hundens välbefinnande.

Kostnad och ekonomiskt stöd
Du kan ansöka om bidrag hos din kommun eller ditt land-
sting, söka olika fondmedel eller bekosta hunden helt själv. 
På vår hemsida hittar du mer information om olika typer av 
fonder och stipendier som finns att söka. 

Inköp och utbildning av hund är ingenting som 
regelmässigt ersätts av kommunen. Inom ramen för 
merkostnadsersättning/omvårdnadsersättning finns dock 
möjligheter att få ersättning från Försäkringskassan för en 
del kostnader man har för sin assistanshund efter att den har 
genomfört en godkänd examination.

Assistanshund för vem?



Utbildning av 
assistanshund
Det finns i dagsläget två olika vägar att gå om man har 
behov av en assistanshund som hjälpmedel. Antingen kan 
man köpa en grundtränad assistanshund eller så utbildar 
man en egen hund med hjälp av en instruktör.

Grundförutsättningen är i båda fall att hunden är fullt frisk 
och godkänns vid ett lämplighetstest. 

Den blivande assistanshundföraren ska genom läkarintyg 
styrka en permanent funktionsnedsättning. 

Lämplighetstestet beskriver hundens mentalitet och 
bedömer dess lämplighet att arbeta som assistanshund. 

Den färdigtränade hunden grundtränas av en instruk-
tör och samtränas sedan med sin blivande ägare. Träningen 
baseras på ett måldokument. Måldokumentet beskriver 
förarens behov. 



Vänd dig gärna till oss eller till någon av de 
instruktörer som finns listade hos oss.

När man utbildar sina egna hund tillsammans med 
instruktören sätter man också upp mål för vad hunden ska 
kunna när den är klar, samt när man beräknar att den är 
färdigutbildad.

Hund och förare utbildar sig tillsammans under ledning av 
en kunnig och erfaren instruktör som följer ekipaget från 
start till mål.

Hur lång tid det tar att utbilda en hund varierar beroende 
på hundens kommande arbetsuppgifter, förarens tidigare 
erfarenheter samt hur mycket arbete föraren lägger ner på 
träningen av hunden. 

När ekipaget är redo anmäler instruktören till en examination. 
Examinationen sker mot bakgrund av det måldokument som 
är satt. 

Examinatörerna tittar på hundens förmåga att utföra 
sitt arbete samt att hunden uppträder på ett korrekt sätt i 
olika typer av miljöer. Man tittar bl.a. på hundens förmåga 
att slappna av i miljöer där det finns andra människor och 
hundar, hur den hanterar att andra människor tar i den, 
att den följer sin förare både i koppel och lös samt att den 
svarar på sin förares signaler.



Assistanshundar i
Svenska Brukshundklubben
Assistanshundens funktion är att hjälpa sin förare till ett 
större oberoende i vardagen. 

Det finns idag assistanshundar för synskadade, den så 
kallade ledarhunden, samt service- och signalhundar för 
fysisk funktionsnedsättning, diabetes och epilepsi. 

Svenska Brukshundklubben ansvarar för lämplighetstester 
och certifiering av assistanshundar på uppdrag av 
Myndigheten för delaktighet. 

Har du frågor?
På vår hemsida hittar du mer information om de processer 
man genomgår för att bli ett godkänt assistanshundekipage. 
Har du fler frågor eller bara är nyfiken på att veta mer så 
kontakta oss gärna!

Hemsida: www.brukshundklubben.se/assistanshund
Telefon:  08-505 875 85
E-post:  assistanshund@brukshundklubben.se

Som medlem i Svenska Brukshundklubben får 
du tio procents rabatt på hundförsäkringar hos 
vår samarbetspartner Agria.



Brukshundklubben
- för ett aktivt hundliv
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisa-
tion, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och en 
frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och 
förare sedan 1918.

Svenska Brukshundklubben har idag runt 60 000 medlem-
mar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet och avels-
ansvar för ett tjugotal brukshundraser. Våra huvudsakliga 
verksamhetsområden är utbildning, tävling samt utveckling 
av mentalt och fysiskt sunda hundraser. 

Våra medlemmar tränar, tävlar och arrangerar aktiv-
iteter som agility, rallylydnad, bruksprov med spår, sök, 
rapport och patrull, IPO, IPO-R, lydnad, patrullhundar, 
räddningshundar, utställningar, kurser för hundägare och 
långsiktiga avelsarbeten.

Frivillig försvarsorganisation
Svenska Brukshundklubben är en av Sveriges 18 frivilliga 
försvarsorganisationer. Vi har i uppdrag att rekrytera och 
utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Varmt välkommen att bli medlem i Svenska 
Brukshundklubben!

www.brukshundklubben.se



Svenska Brukshundklubben
Box 4, 123 21 Farsta

Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta
Telefon växel: 08 – 505 875 00

Hemsida: www.brukshundklubben.se/assistanshund
E-post: assistanshund@brukshundklubben.se 
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