
Att tillfälligt ta hand  
om en ledarhund

Synskadades Riksförbund arbetar för ett liv utan 
begränsningar för personer med synnedsättning.

Att tänka på när man tillfälligt tar 
hand om en ledarhund
Eftersom ledarhundsförarna är så beroende 
av att ledarhunden fungerar väl, finns det en 
del saker att ta hänsyn till när du tillfälligt tar 
hand om en ledarhund. Detta för att ledar-
hunden lätt kan få nya oönskade vanor som 
kan ställa till problem.

Ute
Förutom att ledarhunden är tränad att i sel-
arbetet följa ett visst mönster när den arbe-
tar, är den också van att följa vissa vägar dit 
ledarhunden går, exempelvis till arbetet eller 
till affären. 

Hunden är ett vanedjur, och om du bryter 
detta mönster är risken stor att hunden följer 

den nya ovanan när den sedan är tillbaka i 
selarbetet.

Tänk på att: 
• gå med hunden i koppel, ej i sele
• gå utmed vänster vägkant när du går med
 ledarhunden på landsvägar
• gå rakt över alla gator
• stanna till vid alla trottoarkanter
• stanna vid trappa som går upp på 
 första trappsteget
• stanna innan trappan på trappor som 
 går ner.

Det innebär stora risker för föraren om hun-
den plötsligt slarvar på sådana ställen. 

Undvik de områden där föraren brukar gå.

Ledarhunden är van att gå till de platser dit föraren ska, exempelvis till arbetet eller till affären.



Att tillfälligt ta hand om en ledarhund, fortsättning:
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122 88 Enskede, 08-39 90 00, info@srf.nu
www.srf.nu Plusgiro 90 00 90-2 (gåvor)

Denna info finns i tryckt text, punktskrift, word-fil och DAISY. Laddas ner på srf.nu eller 
beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00 eller via e-post: kontorsservice@srf.nu

Synskadades Riksförbund är landets företrädare för personer med synnedsättning.

Om dessa områden inte kan undvikas: 
Följ precis samma vägar och på samma sätt 
som föraren och ledarhunden brukar gå. 
Ju kortare tid ledarhunden varit i arbete, desto 
mer betyder detta.

Tänk på att det är:
• förbjudet att ha jaktträning, leka med bollar 

eller kasta pinnar. Upprepade sådana lek-
stunder kan dessutom förstöra ledarhun-
dens fokus helt och hållet och göra den 
stressad 

• förbjudet att ha kamplekar med ledarhun-
den, som exempelvis dragkamp. Det kan 
göra att ledarhunden blir hetsig och för do-
minant

• förbjudet att låta ledarhunden leka våld-
samt med andra hundar – förväntan på lek 
leder till att ledarhunden blir okoncentrerad 
och glömmer sitt arbete när den ser andra 
hundar

• olämpligt att låta ledarhunden bada utom-
hus. Det är förstås skönt för ledarhunden 
när det är varmt, men det ska göras med 
måtta och under kontroll.

Inne 
• Fråga vilka goda vanor som finns och gör 

likadant. 
• Låt ledarhunden följa de vanor som föraren 

har gett den. Ge inte hunden något utöver 
den dagliga matransonen. Upprätthåll den 
allmänna vardagslydnaden. All annan dres-
syr ska göras av föraren.

Hälsoboken ska alltid med vid eventuellt ve-
terinärbesök. 

Vid frågor och funderingar kontakta 
supportteamet på ledarhundsverksamheten:

Ring 08-39 90 00 eller besök www.srf.nu


