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Vilka är Terapihundar.se?

Vi är en nationell samlingsplats för utbildade sociala

tjänstehundsteam och beställare. Hos oss kan du som

beställare hitta ett  hundteam  som arbetar i ditt

geografiska område. Som hundförare hittar du  kollegor

och når ut till kunder.

Kammarrätten fastslår att
insats från en social
tjänstehund ger rätt till
RUT-avdrag. Detta möjliggör
för många att nyttja tjänsten
och få en ökad livskvalitet.

När Anna-Karin Källenfors fick avslag på sin
ansökan om RUT-avdrag efter att ha arbetat
med sin hund Rut för en äldre kvinna med
demens, bestämde hon sig för att överklaga
skatteverkets beslut. I samarbete med jurist
Peter Källenfors har de drivit ärendet vidare
och nu har Kammarrätten i Jönköping
fastslagit att liknande insatser skall ge rätt till
RUT-avdrag.

”Det här betyder att många fler kan få hjälp av
en social tjänstehund för att öka sin livskvalitet,
utan att ekonomin ska sätta hinder i vägen”,
säger Anna-Karin.

I det ärende som utgör prejudikat har
hundteamet arbetat motiverande med en
kvinna som tidigare isolerat sig i sitt rum.
Genom hundens insats har kvinnan tagit sig
ut på promenader, fikat och umgåtts
tillsammans med andra på boendet samt
deltagit i sociala aktiviteter, något som
vårdpersonal inte lyckats med tidigare.

“Jag är så tacksam för att Anna-Karin och
Rut kom i min och mammas väg!”

/Åsa (dotter)



Sociala tjänstehundar och psykisk ohälsa

Hundens förmåga att påverka människans hälsa är något som får allt större utrymme i aktuell
forskning. I relationen till en hund påverkas kroppen positivt. T.ex. balanseras nivåerna av så
kallade må-bra-hormoner  och blodtrycket sjunker. Det finns tecken på att HAI (Hundassisterade
insatser) kan medverka till minskad medicinering för psykisk ohälsa av olika art.

“Att Kammarrätten nu konstaterat hundens betydelse på det vis de gjort innebär förhoppningsvis en
lättnad även för andra klientgrupper än äldre personer, som sitter ensam hemma eller på äldreboenden.
Personer med psykisk ohälsa skulle ha oerhörd glädje av att kunna tillgå utbildade hundteam som stöd i
sitt tillfrisknande och för att skapa en fungerande vardag. I mitt arbete som skolkurator ser jag fantastiska
effekter för elever med tex ångestproblematik, problematisk skolfrånvaro och koncentrationssvårigheter”
säger Linda Backman på Terapihundar.se.

Personer som drabbats av utmattning eller depression kan förkorta sin rehabilitering  markant
med hjälp av HAI just tack vare de positiva effekterna på kroppens hormonsystem.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Linda Backman
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