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INFORMATION OM PSYKIATRISK SERVICEHUND 

 

 

 

 

 

 

For at komme i betragtning til at få bevilget en psykiatrisk servicehund skal man være 

en del af målgruppen, der kan få støtte efter Servicelovens §112. Det vil sige, at man 

har en varig lidelse eller varigt nedsat psykisk funktionsniveau, ikke er i behandling og 

at der ikke er udsigt til bedring af det psykiske funktionsniveau. 

En hund er et levende væsen. Det et stort arbejde at have en hund som kæledyr. Det 

kræver et endnu større arbejde at have en hund som hjælpemiddel – en såkaldt 

psykiatrisk servicehund.  

Det er for de fleste en stor omvæltning at blive hundeejer. At have en psykiatrisk 

servicehund er forbundet med mange andre/flere opgaver end ved at have en hund 

som kæledyr. Du kan ikke bare stille hunden hen i et hjørne, når du har det dårligt. 

Det er en sundhedsfaglig vurdering, der ligger til grund for, om du er omfattet af 

personkredsen, der er berettiget til hjælp efter Servicelovens bestemmelser. Desuden 

om din psykiske lidelse er af en karakter, der gør, at du kan komme i betragtning til 

en psykiatrisk servicehund. Denne afgørelse kan ikke træffes på et 

”Sammenhængende borgerforløb”.  

Nedenfor fremgår, hvad der skal til for at komme i betragtning til en psykiatrisk 

servicehund. 

 

Du skal opfylde følgende punkter: 

 Du skal være omsorgsfuld, interesseret og motiveret for at lære at samarbejde 

med en hund 

 Du har den nødvendige fysiske formåen til at håndtere en hund herunder gåture, 

holde stramt i snoren mv.  

 Der må som udgangspunkt ikke være andre hunde i hjemmet 

 Hjemmet skal være egnet til at have hund 

 Der må som udgangspunkt ikke være andre i hjemmet med psykiske udfordringer   

 Du skal være klar på, at hunden bliver en del af din hverdag efter kort tid og 

forbliver i hjemmet mellem træningerne  
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 Du skal i opstarten kunne modtage undervisning i 4 dage med tre timers 

sammenhængende undervisning pr. dag 

 Du skal være villig til og være i stand til at samarbejde med instruktøren, 
herunder være modtagelig for vejledning af instruktør 

 

 Du skal anvende den valgte leverandørs træningsmetoder, som er baseret på ros 

og belønning 

 Det er et ufravigeligt krav, at du i hele hundens levetid kontakter leverandøren af 

hunden, når du har brug for råd og vejledning 

 Du skal kontakte leverandøren af hunden, hvis den er syg 

 Hunden skal kunne komme af med nødtørft 6 gange dagligt  

 Hunden skal aktiveres, trænes og på en længere gåtur af minimum 1 times 

varighed dagligt 

 Fodret gives ikke i skål, men skal gives på gåture, ved leg og ved træning  

 Du må ikke lege vilde og stressende lege med hunden, ex. kaste med pind og 

bold. 

 Hunden skal passes og plejes - har den meget pels, skal den muligvis klippes eller 
trimmes 

 Der skal gennemføres årligt dyrelægetjek og årlige vaccinationer 

 Driftsudgifter til hunden – foder, dyrlægeudgifter og lignende er dine egne 
udgifter. Du skal være opmærksom på, at de ikke kan søges som merudgifter 

 Du skal have et netværk, som kan hjælpe med pasning af hunden, hvis du er syg 
 

 Bevillingen af servicehunden kan trækkes tilbage, hvis det viser sig, at du ikke 
magter den omfattende opgave at have en psykiatrisk servicehund – herunder 

træning, håndtering og pasning 

 
 

 

 

 

 


