
ASSISTANSHUNDSINTRUKTÖRSUTBILDNING 

Block 1: Allmän kunskap om assistanshund och hundägande 

Moduler Innehåll Kunskapskrav Nivå Material Undervisningstimmar 

1:1 
Lagar och 
regelverk som 
gäller hund och 
hundägande 

- Föreläsning om gällande 
lagstiftning 

- Instuderingsfrågor 
- Gruppdiskussion 

Ha kunskap om lagar och regler 
gällande såväl allmänt för hund som 
specifikt för assistanshund, förarens 
rättigheter och skyldigheter 

0-2 
 

Tillsynslagen 
Djurskyddslagen 
Instuderingsfrågor 

3,5 

1:2 
Relation 
människa – 
hund 

- Gruppdiskussion Ha kunskap om SBKs policy för 
relation hund – människa   

0-2 
 

SBKs policy för 
relation hund 
människa 

2 

1:3 
SBKs process 

- Instuderingsfrågor 
- Fallbeskrivning 

Ha kunskap om SBKs processer 
gällande assistanshundar och krav 
på assistanshundsinstruktörer nivå 1 
och 2 

0-2 
1-2 

SBK 
dokumentation 
ang. process för 
hund och 
instruktör  

3 

1:4 
Assistanshunden 
och ekonomi 

- Information om det aktuella 
läget 

Ha kännedom om möjlighet att få 
hund som hjälpmedel via kommun 
eller landsting Försäkringskassan, 
Olika fonder 

0-2 
1-2 

 1 

1:5 
Assistanshund, 
samhälle och 
tillgänglighet. 

- Föreläsning 
- Instuderingsfrågor med olika 

fallbeskrivningar 
- Rollspel 

Ha kunskap om hänsyn, vett o 
etikett och hur man bemöter 
människor som är negativa mot 
hund (pga allergi, hundrädsla, 
religion eller kultur). Hänsyn till 
andra funktionsnedsättningar. Ha 
kunskap om assistanshunden i 
samhället. Ha kunskap om 
tillgänglighetsförordningar generellt 
och gällande assistanshundar i 
synnerhet 

0-2 
1-2 

Relevanta 
förordningar 

4 



1:6 
Assistanshunden 
i världen 

- Presentation i storgrupp Kännedom om ADI och ADEu. 
Tillgänglighet för assistanshundar i 
Europa/EU 

0-2 
1-2 

Hemuppgift 1,5 

 

  



Block 2: Människa och funktionsnedsättningar 

Moduler Innehåll Kunskapskrav Nivå Material Undervisningstimmar 

2:1 
Pedagogik/kommunikation 

- Inlärningspsykologi 
- Progressiv pedagogik 
- Lärstilar 
- Fallbeskrivningar 
- Att ge och ta instruktioner 
- Redovisa fall 
- Gruppdiskussion med 

specialpedagog och 
arbetsterapeut 

Ha kunskap om samt ha 
förmåga att applicera 
inlärningsmetoder både 
hos människa och hund 
för att kunna lägga upp 
individuellt anpassade 
utbildningsplaner för 
assistanshundekipage. 
Ha goda kunskaper i att 
kommunicera och 
instruera blivande 
assistanshundekipage 

0-2 
1-2 
 

Kommunikation:samtal och 
bemötande i vården 

7,5 

2:2 
Funktionsnedsättningar/ 
diagnoser 

- Autism, ADHD, 
panikångest, Asberger, 
hjärnskador, 
muskelsjukdomar, epilepsi, 
diabetes, syn- och 
hörselnedsättning, fobier, 
cp-skada, PTSD 

- Besök av sakkunnig från 
relevant 
organisation/förbund. 

- Besök av person/er med 
funktionsnedsättning 

- Besök av person/er med 
funktionsnedsättning och 
assistanshund 

Ha kunskap om olika 
funktionsnedsättningar, 
relevanta diagnoser och 
symptom samt vilka 
konsekvenser detta kan 
ha på individens psykiska 
och fysiska välmående, 
samt förmåga att äga 
och träna en blivande 
assistanshund.  
 

0-2 
1-2 

Informationsmaterial från 
olika organisationer och 
förbund 
 
Marie Sandell-Lära sig kan 
alla 
Ny i psykiatrin:våra vanliga 
psykiska sjukdomar 

Ca 20 

2:3 
Samhällsinsatser 

- Besök av sakkunnig 
- Diskussioner 

Ha kunskap om olika 
samhällsinsatser vid 
funktionsnedsättningar. 

0-2 
1-2 

LSS och andra relevanta 
styrdokument. 

6 



Färdtjänst, personlig 
assistans, andra 
hjälpmedel  
 

2:4 
Förhållningssätt/bemötande 

- Föreläsning 
- Rollspel 

Ha en god förståelse för 
vikten av gott 
bemötande och ha en 
stor förståelse för vikten 
av delaktighet och 
medbestämmande. 

0-2  4 

2:5 
Konflikthantering 

- Grundläggande 
konflikthantering, NN 

- Förbyggande arbete 
- Fallbeskrivningar av 

missnöje och konflikter 
- Redovisning och 

gruppdiskussioner 

Ha kunskap om hur 
konflikter uppstår och 
hur dessa kan hanteras. 
Förmåga att 
självständigt kunna lösa 
uppkomna konflikter 

0-2 Häfte om konflikthantering 
Fallbeskrivningar 

4 

 

  



Block 3: Kunskap om hund, inlärning hund 

Moduler Innehåll Kunskapskrav Nivå Material Undervisningstimmar 

3:1 
Skötsel av hund 
Återkommande 
rutinåtgärder, t ex 
visitation, 
hälsokontroll, 
pälsvård och 
kloklippning. 
 
Friskvård, 
förebyggande vård, 
Trauma 
 

- Gruppdiskussioner om 
behov av hantering, 
utfodring & skötsel. 

- Upprätta en plan för skötsel. 
- Föreläsning och praktik. 

Veterinär/hundfysioterapeut 

Ha kunskap om 
assistanshundens skötsel, 
hantering och utfodring 
samt hur det görs på ett 
säkert sätt utifrån 
assistanshundens behov. 
 
Ha kunskap om de 
förslitningar som en 
assistanshund utsätts för 
och hur man kan 
förebygga detta.  Ha 
kännedom om åtgärder 
vid trauma 

0-2 
 

Dokumentation från 
diskussion. 
Handouts från föreläsning 
om första hjälpen och 
friskvård 

7,5 

3:2 
Hundraser/ 
rasspecifika 
egenskaper 
 
Mentalitet/beteende 
 
Lämplighetstest 
 
Assistanshunden i 
vardagen 

- Enskilt arbete hundraser. 
Redovisning i grupp 

- Föreläsning om hundindivids 
lämplighet som 
assistanshund 

- Föreläsning av BPH-
bedömare 

- Praktisk bedömning av olika 
hundar 

- Observation av 
lämplighetsprövningar 

- Observera på samträningar. 
Skriftlig redovisning från 
observation 

Ha kunskap om olika raser, 
deras ursprung och 
användningsområde. 
Förmåga att kunna avgöra 
hundindividers lämplighet 
som assistanshund. 
 
Ha kunskap om olika 
hundars funktion och 
beteenden 
 
Ha kunskap om 
lämplighetstest för 
assistanshund 
 
Ha förmåga att tolka 

0-2 
(1-2, 
del av) 

Bok om hundraser 
Hundens språk och flockliv 
Lugnande signaler 
 
Handouts från föreläsning 
om hundindivids lämplighet 
som assistanshund. 
Inlånade hundar 
SBKs lämplighetstest 
BPH 

Ca 30 
(1-2 ca 25) 



assistanshundars 
beteende i hemmamiljön 
(inne/ute) samt i offentlig 
miljö. Ha förmåga att tolka 
och se skillnader mellan 
inlärda beteenden och 
hundens känslomässiga 
tillstånd i varierande 
situationer. 

3:3  
Inlärning hund 

- Föreläsning 
inlärningspsykologi 

- Instuderingsfrågor  
- Gruppdiskussioner  
- Upprätta och genomföra 

kriterieplaner för 
obligatoriska moment för 
assistanshund samt vanligt 
förekommande moment för 
assistanshund 

- Doftdiskriminering  i teori 
och praktik  

- Praktiskt träning av egen 
eller lånad hund 

Ha kunskap om olika 
inlärningsmetoder. 
Inlärningsfas och kravfas. 
Ha förmåga att applicera 
inlärning hos en blivande 
assistanshund. 

0-2 
 

Excelerated Learning 
Don’t Shoot the Dog 
Hundens inre liv 
Kontaktkontraktet 
Spårhunden och lukterna 
Hundlekar:stimulerande 
träning för smarta hundar 
Nosework 
 

Ca 40 

 

  



Block 4: Utbildning av ekipage 

Moduler Innehåll Kunskapskrav Nivå Material Undervisningstimmar 

4:1 
Måldokument, Examination 

- Upprättande av 
måldokument 

- Måldokument som 
verktyg 

Ha kunskap om och  
förmåga att använda  
måldokument och 
examinationsdokument i 
förberedelsen av 
blivande 
assistanshundekipage 

0-2 
1-2 

Måldokument 2,5 

4:2 
Pedagogik 

- Praktisk tillämpning i 
samband med 
utbildning av tre 
ekipage med 
handledare 

- Självutvärderingar 

Kunna skapa och tillämpa 
en utbildningsplan 
tillsammans med 
blivande 
assistanshundförare 
enligt SBK:s gällande 
måldokument för olika 
typer assistanshundar  
  
Besitta god pedagogisk 
förmåga i både teori och 
praktik. 

0-2 
1-2 

Måldokument 
Utbildningsplan 
Kriterieplan  
 

Ca 60 

4:3 
Dokumentation/Sekretess 

- GDPR 
- PUL 
- Dokumenthantering 

Ha kunskap om hur 
dokumentation skall ske.  
Ha kunskap om sekretess 

0-2 
1-2 

Relevanta lagar och regler 1 

 

  



Utbildningsplan från 0 till nivå 2-instruktör 

Förkunskaper 

Erfarenhet av att träna hund samt av att leda andra, tex idrottsledare. Personlig lämplighet som bedöms vid intervju. 

Ca 138 undervisningstimmar  

Ca 40 timmar med hemuppgifter 

praktisk träning av egen/lånad hund ca 40 timmar. Utbildning av 3 hundar/ekipage med mentor varav minst en färdigutbildad hund ca 140–300 timmar. 

skriftlig redovisning av samtliga ekipagen samt ett från SBK skriftligt prov. 

För certifiering hos SBK krävs utöver utbildningens innehåll också 180 HP i relevant ämne t ex psykologi, sociologi, rehabilitering, omvårdnad etc. 

*För certifiering som diabeteshundsinstruktör krävs genomförd särskild utbildning via SBK samt praktiskt träning av egen hund samt träning fram till ett 

certifierat diabeteshundsekipage. Särskild intresseanmälan görs vid utbildningens start. 

Litteraturlista 

Karen Pryor-Skjut inte hunden 

Pamela Reid-Excelerated learning 

Lars Fält-Hundens språk och flockliv 

Turid Rugaas-Lugnande signaler 

Per Jensen-Hundens inre liv 

Eva Bodfäldt-Kontaktkontraktet 

Tobias Gustafsson mfl-Spårhunden och lukterna 

Mary Ray & Justine Harding-Hundlekar:stimulerande träning för smarta hundar 

Helena Lindhe & Britt Nylund-Nosework 

Marie Sandell-Lära sig kan alla 

Kommunikation:samtal och bemötande i vården 

Ny i psykiatrin:våra vanliga psykiska sjukdomar 



Utbildningsplan från nivå 1 till nivå 2-instruktör 

Förkunskaper 

SBK certifierad Nivå 1-instruktör samt godkänt inlärningsteoretiskt skriftligt prov, komplettering kan göras under utbildningens gång.  

Ca 72 undervisningstimmar 

Ca 10 timmar med hemuppgifter 

utbildning av 3 hundar/ekipage med mentor varav minst en färdigutbildad hund ca 140–300 timmar 

skritlig redovisning av samtliga ekipagen samt ett från SBK skriftligt prov.  

*För certifiering som diabeteshundsinstruktör krävs genomförd särskild utbildning via SBK samt praktisk träning av egen hund samt träning fram till ett 

certifierat diabeteshundsekipage. Särskild intresseanmälan görs vid utbildningens start. 

Litteraturlista 

Lars Fält-Hundens språk och flockliv 

Turid Rugaas-Lugnande signaler 

Marie Sandell-Lära sig kan alla 

Kommunikation:samtal och bemötande i vården 

Ny i psykiatrin:våra vanliga psykiska sjukdomar 


