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Astma- och Allergiförbundet har följande synpunkter om assistanshundar med anledning av 

Myndigheten för delaktighets (MFD) informationsuppdrag: 

 

• En standardisering behövs både när det gäller förskrivning där behovet bedöms på 

enhetligt sätt och tydligt framgår när det gäller vem som kan få en assistanshund och 

även när det gäller vad som ska ingå i utbildningen för hundekipaget (bl a kunskap och 

hänsyn till människor med pälsdjursallergi). Ett certifikat som visar detta behövs.  

 

Motivering: Annars riskerar det bli otydligt och öppnar för att vem som vill (fler personer) 

kan ta med sin hund i olika offentliga miljöer och kalla den assistanshund – något som 

innebär en ökad risk för personer med pälsdjursallergi. Vi ser en risk med informationsupp-

draget som kan öka efterfrågan på assistanshundar i kommuner mm när frågan om standar-

disering ännu inte är löst. Idag finns olika utbildningar och det är ofta en person med funk-

tionsnedsättning som själv finansierar utbildningen av assistanshunden själv och därefter får 

behovet bedömt av antingen landstinget (som hjälpmedel) eller Försäkringskassan (som 

biståndsärende). Det gör att det kan bli olika bedömningar när det gäller förskrivning och vad 

som ingår i utbildningen eftersom standardisering och kvalitetssäkring saknas. 

 

• Det behöver tydliggöras och utformas krav på att en riskbedömning görs bl.a. med 

avseende på allergirisker innan en assistanshund införs i olika verksamheter där alla 

behöver kunna vistas exempelvis i skolan, på arbetsplatser och i vården. 

 

• Om det finns standardiserade assistanshundar borde de kunna hanteras på liknande 

sätt som i överenskommelsen om ledarhundar så konflikter med personer med päls-

djursallergi inte behöver uppstå. Men det beror på hur många assistanshundar som 

används i samhället. En avsevärd ökning av antalet mot idag kan innebära ökade risker för 

konfliktsituationer med personer som har pälsdjursallergi.  

 

Motivering: Astma- och Allergiförbundet har en överenskommelse med Synskadades 

Riksförbund (SRF) om hur man bör hantera konflikter p g a ledarhundar. Om man följer den 

kan ledarhundsförare och personer med pälsdjursallergi samsas i samhället utan att konflikter 

behöver uppstå – det handlar ofta om god vilja att hitta lösningar, t ex att hitta alternativ till 

att ta med ledarhund vid gemensamma möten (ledsagning och/eller att hunden lämnas i ett 

tryggt separat rum på plats), planera för separata byggnader/ingångar till byggnader och 

separat städutrustning (och ev separat ventilation) till lokaler som ska användas regelbundet 

av dessa personer, tex på arbetsplatser eller i skolor (pälsdjursallergen finns ofta kvar även 

efter att hunden inte är där och sprids via luften och via städutrustning). I spontana situationer 

är det oftast den som är först på plats som bör stanna om man inte kan vara samtidigt i 

lokalerna, t ex på en restaurang, ett apotek eller en butik. 
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• Det bör finnas en ansvarig person i kommunen som hanterar assistanshundar och 

har nödvändig kunskap.  

 

Motivering: Det är samhällets ansvar att se till att det blir tillgängligt för personer med 

olika funktionsnedsättningar – både dem som har assistanshund och de som har pälsdjurs-

allergi. Det är ansvariga i samhället som ska ta fram lösningar så konfliktsituationer inte 

behöver uppstå – de berörda personerna (assistanshundsförare och personer med pälsdjurs-

allergi) kan komma med förslag men har inte ansvaret för att ta fram lösningar. 

Utbildnings- och informationsinsatser om detta behövs. 

 

 

Bifogar ett antal olika dokument som Astma- och Allergiförbundet m fl tagit fram och som 

rör bland annat hundar och allergirisker i samhället: 

 

• Överenskommelse med SRF och Astma- och Allergiförbundet om ledarhundar 

• Hund i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk, Socialstyrelsen m fl 

• Praktisk vägledning om hund i vård och omsorg (vårdhundar och liknande), se särskilt 

avsnitt om allergi på sid 9-10) 

• Checklista om allergi till praktisk vägledning om hund i vård och omsorg 

• Policy om pälsdjur, Astma- och Allergiförbundet (syn på sällskapsdjur och 

tillgänglighet i samhället) 

• Skrivelse till Skolverket m fl om behov av reglering av läshundar i skolan (se punkter 

med förslag om reglering i slutet enligt projekt Bokhunden). Bifogar även svar från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
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