Ansökan om dispositionsrätt
till ledarhund
– blanketter till
synpedagog/anpassningslärare

Syncentralens bedömning (texta tydligt)
Fylls i av synpedagog/anpassningslärare vid syncentral.
Fält märkta med asterisk * är obligatoriska att fylla i.

Syncentralens uppgift är att bedöma:
•Den sökandes orienteringsförmåga.
•Den sökandes behov av ledarhund.
•Den sökandes förmåga att ge ledarhunden god omsorg och goda levnadsvillkor.
I vissa fall kan synpedagog/anpassningslärare vid syncentral fylla i läkarintyg om
synstatusen kan styrkas med gammalt läkarintyg eller journalutdrag. Nedan följer
ett antal frågor där syncentralen ska bedöma behov av ledarhund, orienteringsförmåga inom olika områden och den sökandes förmåga att ge ledarhunden god
omsorg och goda levnadsvillkor.

* Namn och personnummer på sökande:

Orienteringsförmåga – självständigt och utan ledsagare
(fylls i av synpedagog/anpassningslärare vid syncentral)

För att få dispositionsrätt till ledarhund ska de sökande ha behov av och använda
vit teknikkäpp vid förflyttning och vara så välhabiliterad att man själv hittar dit man
ska gå, både när det är ljust och mörkt. Att hitta dit man ska gå innebär att personen utan ledsagare och med hjälp av den vita käppen kan hitta i kända inom- och
utomhusmiljöer.
Hur länge har den sökande använt vit teknikkäpp?
Hur mycket träning har den sökande fått vid syncentralen för att lära sig orientering med vit teknikkäpp?
Bedöm den sökandes orienteringsförmåga att självständigt och utan ledsagare
ta sig fram i de situationer som beskrivs nedan:
Kända platser utomhus (med vit teknikkäpp)
ingen förmåga ⃝ liten förmåga ⃝ ganska god förmåga ⃝ god förmåga ⃝
Åka kollektivt (med vit teknikkäpp)
ingen förmåga ⃝ liten förmåga ⃝ ganska god förmåga ⃝ god förmåga ⃝
Orientera i dagsljus (med vit teknikkäpp)
ingen förmåga ⃝ liten förmåga ⃝ ganska god förmåga ⃝ god förmåga ⃝
Orientera i mörker (med vit teknikkäpp)
ingen förmåga ⃝ liten förmåga ⃝ ganska god förmåga ⃝ god förmåga ⃝

Övriga upplysningar:

Behov av ledarhund som förflyttningshjälpmedel
(fylls i av synpedagog/anpassningslärare vid syncentral)

Den som saknar ledsyn, har behov av och använder vit teknikkäpp för att hitta
både när det är ljust och och mörkt kan bedömas ha behov av ledarhund som förflyttningshjälpmedel. Avsaknad av ledsyn innebär att personen är funktionellt blind
i orienteringssituationen, med andra ord att personen har en grav synskada med
mycket små synrester som motsvarar kategori 4 i WHO-klassificering för internationell rapportering.
Funktionellt blind kan innebära något av följande:
• Synskärpan är ≤ 0,02.
• Synfält < 5° från centrum, 10° i diameter (oavsett synskärpa) uppmätt med
största objektet och lämpligaste ljusintesitet.

Bedömning

Nedan följer ett antal situationer där du ska bedöma den sökandes behov av
ledarhund som förflyttningsmedel (bifoga bilaga vid behov).
Kända platser:
inget behov ⃝ litet behov ⃝ ganska stort behov ⃝ stort behov ⃝
Åka kollektivt:
inget behov ⃝ litet behov ⃝ ganska stort behov ⃝ stort behov ⃝
I dagsljus:
inget behov ⃝ litet behov ⃝ ganska stort behov ⃝ stort behov ⃝
I mörker:
inget behov ⃝ litet behov ⃝ ganska stort behov ⃝ stort behov ⃝
Kommentar:

Förmåga

Den sökandes förmåga att ge hunden god omsorg:
ingen förmåga ⃝ liten förmåga ⃝ ganska god förmåga ⃝ god förmåga ⃝

Underskrift

(synpedagog/anpassningslärare vid syncentral)

* Datum:
Underskrift:

* Namnförtydligande:
* E-post:
Telefon:
Mobil:

Förmåga att ge ledarhunden god
omsorg och goda levnadsvillkor
(diskutera frågorna och fyll i svar tillsammans, sökande och syncentral)
Beskriv miljön där hunden kommer att vistas:

Hur mycket tid har du för att ägna dig åt hunden per dag (rastning, lek, träning,
social samvaro etc)?

* Har du tid och möjlighet att promenera med hunden flera km/dag? Ja ⃝ Nej ⃝

Är du beredd att anpassa ditt liv när du har en ledarhund,
även om det ibland innebär förändrad livsstil? Ja ⃝
Nej ⃝
Har du ordnat för hundens vistelse på din arbetsplats? Ja ⃝

Nej ⃝

Som ledarhundsförare är du skyldig att delta i obligatoriska utbildningar
tillsammans med din hund. Dessa utbildningar ges på internat och på hemmaplan.

Sökandes underskrift
Datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:
Ansökan skickas till:
Synskadades Riksförbund
Ledarhundsverksamheten
122 88 Enskede

