
INNEHÅLL
- Trygghet - Compassion - Stöttning -

Vi lägger stor vikt vid hur hunden med dess 
unika egenskaper och förmåga att knyta an 
och att skapa relationer med oss människor. 

Vi går igenom regelverk, riktlinjer och skaparen 
mall för evidensbaserad praktik individuellt an-
passad för varje team.

Hur vi genom olika metoder kan tolka hunden, 
ta hjälp av naturen i arbetet, se risker och ut-
maningar, vikten av återhämtning samt utveckla 
och främja hunden.

Utbildningen innehåller praktik och avslutas 
med en examination för att bli diplomerad so-
cial tjänstehund.

INFORMATION

ANSÖKAN & KOSTNAD
Ansök digitalt senast 14 APRIL 2023 via Med-
lefors hemsida. Klicka HÄR för att komma till 
ansökan. 

15500 kr/per ekipage.
I detta ingår en serviceavgift på 500kr där en 
kurslitteratur samt sele till hunden ingår.

Om relationer ska utvecklas tryggt behöver 
man börja tidigt, vi tar därför gärna
emot unga hundar.

Eventuell kost och logi vid kursträffarna tillkom-
mer. Logi bokas via info@medlefors.se

KURSLEDARE
Lena Andersson  
Specialiserad hundpsykolog hundsundsvall.
com/utbildning-terapi-hund-skolhund/ 

Lena Stenvall 
Pedagog med fokus på hälsa, hållbarhet & 
evidensbaserad praktik

Frågor? Vänligen kontakta Lena via lena@
hundsundsvall.com

  Diplomerad Social tjänstehund 
  - Med hunden & människan i fokus -
 Den lugna blicken, en vänlig tass i handen eller helt enkelt närvaron av en
 social tjänstehund kan förbättra välbefinnandet för väldigt många.
 Ta chansen att guidas genom teori och praktik för att hjälpa andra till en bättre vardag

 ”Jag vill se hundarna blomma” - Lena Andersson

Utbildningen sker på 50% mellan 25 augusti 
2023 och 5 maj 2024. 
Digitala studier varvas med fysiska kursträffar  på 
Medlefors i Skellefteå. De fysiska träffarna pågår 
fredag lunch till söndag eftermiddag.

Informationskväll 23/3 kl 17.30-19.00

Inprovning 1 juni kl 13.00-17.00
Fysiska kursträffar:
1.  25-27 augusti
2.  6-8 oktober
3.  17-19 november
4.  Praktik november-mars 
5.  1-3 mars 2024
6.  4-5 maj 2024 examen
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