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10 KVALITETSKRAV 
TIL FØRERHUNDE

LAF 
ANBEFALER
1. PRISSTRUKTUR, UDREDNING OG ANSØGNING

En struktur med en startpris plus et fast årligt beløb
i den periode, hvor hunden er udplaceret hos 
brugeren. Leverandøren udreder brugeren ved 
ansøgning om ny førerhund, uanset om det er første 
ansøgning eller en genbevilling. Leverandøren yder 
rådgivning og praktisk hjælp til brugeren ved 
ansøgningen om førerhund.

2. TEST OG TRÆNING

Kommende førerhunde testes både fysisk, psykisk og 
adfærdsmæssigt. Under test og træning bør der tages 
højde for, at hunden udplaceres hos en blind bruger, 
uden kendskab til træning eller pleje af en førerhund.

3. ALMINDELIGE HUNDEFÆRDIGHEDER

Hunden må ikke være til last for bruger eller 
omgivelser og skal udvise normale hundemæssige 
færdigheder, så den kan fungere som førerhund. 
Den skal kunne vedligeholdes af en blind bruger 
uden professionel hundebaggrund.

4. FØRINGSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER

Førerhunden skal føre sikkert, så brugeren kan 
begå sig trygt både på kendte ruter, ved ændring af 
kendte ruter og på mere ukendte ruter. Hundens 
føringsevner bør være almene og ikke bundet op 
på de hyppigst brugte ruter.

5. GODKENDELSE AF FØRERHUND

Inden udplacering bør førerhunde altid godkendes 
af en uafhængig instans for at sikre færdigheder og 
kvalitet.  Hunden skal minimum godkendes af 
leverandøren via en standardiseret procedure, så 
bruger og myndighed har indblik i de præmisser, 
hunden er godkendt på.

6. MATCH OG TILPASNING TIL BRUGEREN

Der skal altid kunne laves rimelige tilpasninger af 
hunden til brugerens situation, særlige miljø eller 
specielle behov under træning og efter bevillingen

7. SAMTRÆNING

Udplacering af hund og samtræning med 
bruger skal  foregå på ruter, som brugeren 
bruger til daglig. Der  skal være nok træning til, 
at bruger og hund lærer de daglige ruter og 
andre hyppigt brugte ruter at kende. 
Samtræning skal også omfatte frifase, røgt og 
pleje og plads til at hund og bruger lærer 
hinanden at kende.

8. EJENDOMSFORBEHOLDSERKLÆRINGEN

Førerhunden er et hjælpemiddel, som brugeren 
låner af kommunen. Det forhold beskrives i 
ejendomsforbeholds-erklæringen, som først 
bør underskrives, når hunden er faldet på plads 
hos brugeren, hvilket tager tre måneder.

9. LØSNING AF FØRINGSMÆSSIGE OG 
FAGLIGE PROBLEMER

Bevilling af førerhund skal omfatte dækning til 
rådgivning og træning ved ændrede bolig
eller jobforhold og ved samarbejdsproblemer 
mellem hund og bruger. Hjælpen ydes hurtigt 
og afventer ikke ansøgning om ekstra bevilling

10. SUNDHEDSUDGIFTER OG FORSIKRING

Bevilling af førerhund omfatter årligt 
vedligeholdelsesbeløb, som minimum dækker: 
Al dyrlægeordineret medicin og behandling 
under og efter opstået sygdom. Årligt 
dyrlægeeftersyn og nødvendige vacciner. 
Hjælpen ydes hurtigt og afventer ikke ekstra 
bevillingansøgning
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