
Vill du arbeta som
assistanshundsdressör?



En Assistanshundsdressör utbildar 
hundar till personer med en eller 

flera psykiska- och/eller fysiska funk-
tionsnedsättningar. 

Nu erbjuder Hundhjälpen i Uppland en 
unik utbildning för dig som vill bli as-
sistanshundsdressör. Vi har lång och gedigen erfarenhet och 
kompetens av att utbilda diverse olika assistanshundar och 
ligger i framkant med att ta fram nya typer av hundar ex. 
smärthundar.

Efter slutförd utbildning kan du ta uppdrag som dressör för 
att utbilda blivande assistanshundar. Allt fler personer med 
psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar efterfrågar 
och önskar köpa en färdigutbildad assistanshund. Det inne-
bär att efterfrågan på utbildade dressörer ökar.

Det är Svenska Brukshundsklubben (SBK) som har regerin-
gens uppdrag för kvalitetssäkring av hundar och instruktörer. 
Hundhjälpen i Uppland och andra företag arbetar enligt SBKs 
riktlinjer och levererar grund- och färdigutbildade assistans-
hundar för olika funktionsnedsättningar. Som dressör ansva-
rar du för hundens utbildning och dressyr fram till leverans. 
Samträning med föraren görs sedan av en certifierad assistan-
shundsinstruktör.

Under utbildningen kommer du utbilda dels din egen eller 
lånad hund samt erbjudas en blivande assistanshund att dres-
sera.

Utbildningsstart - September 2019

Utbildningen innehåller följande block: 
 - Allmän kunskap om assistanshund och hundägande
 - Människa och funktionsnedsättningar
 - Kunskap om hund, inlärning hund
 - Utbildning av hund

Varje block innehåller ett antal olika moduler. Utbildningen 
innehåller undervisningstimmar i grupp, hemarbeten, grup-
parbeten, redovisningar och prov, träning, handledning och 
examination av hund.

För att godkännas som Assistanshundsdressör krävs att stu-
denten har tränat 2 hundar, varav en godkänd assistanshund. 
Du kommer under utbildningen erbjudas tillräckligt antal 
hundar för att uppfylla dessa krav.

Varje student ges individuell handledning under utbildnin-
gen av hundarna.

Då du skall öva dig att träna hund under utbildningen får du 
gärna ta med dig egen hund, under förutsättning att den inte 
stör. Om du inte har en egen hund så tillhandahåller vi låne-
hundar.

Utbildningens längd - Nio månader 
schemalagd tid. Därefter ca 12 månad-
er utbildning av assistanshund med 
handledning.

Plats - Hundhjälpen i Uppland som 
ligger ca en mil norr om Uppsala



Tid - Utbildningen sker från fredag lunchtid till söndag efter-
middag och vid två veckotillfällen. Ca 7 träffar från september 
-19 till och med juni -20. Efter juni -20 träffas dressörerna 
under ca två tillfällen för träning och handledning. Därutöver 
gör lärare och student upp om när och var handledning skall 
ske.

Litteratur - Åtta titlar. Tillkommer gör material som delas ut 
under utbildningens gång.

Kost och logi - På skolan finns kylar att förvara mat och mik-
rovågsugnar. Hundhjälpen i Uppland har inte övern-
attningsmöjligheter. Det finns hotell och vandrarhem i Upp-
sala som tar emot hund. På Fyrishovs camping finns stugor att 
hyra och om behov finns erbjuder vi skjuts till och från 
campingen. 

Förkunskaper - Erfarenhet av att träna hund samt personlig 
lämplighet.

Utbildningens omfattning
Cirka 110 undervisningstimmar, ca 20 timmar med hemup-
pgifter, ca 200 timmar egen praktisk träning av egen/lånad 
hund samt utbildning av en blivande assistanshund. Redovis-
ning genom praktik och träningsdagbok.

Lärare 
Anna Londré, Johanna Strandh, Nina Eriksson, Viveka Lind-
ström och representanter från olika förbund/föreningar för 
funktionsnedsättning.

Pris 
79 000 kr. Priserna inkluderar 25% moms, vilket du med eget 
företag kan göra avdrag för. Anmälningsavgift på 5 000 krräk-
nas in i priset.

Observera att i priset ingår en hund att utbilda inklusive han-
dledning.

Delbetalning
Du kan ansöka om räntefri avbetalning hos HumanFinans.

Betalning/Avbokning/Ångerrätt 
Kursavgiften skall betalas senast 14 dagar efter din anmälan. 
Din anmälan är bindande, och om du pausar eller avbryter 
dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela 
kursen, förutom vid sjukdom styrkt med läkarintyg. 

Kontakt
E-post: info@assistanshund.nu
Telefon: 018-12 00 75
Hemsida: www.hundhjalpen.nu
Adress: Hundhjälpen i Uppland Fullerö 730 755 94 Uppsala

http://www.hundhjalpen.nu

