Forts.

Vård- & Terapihund

HundAssisterad vård-, & terapi - HAT
Terapihunden kallas även tillsammans med
Vårdhunden för en social tjänstehund. En social
tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och
kognitiv träning. Terapihunden arbetar inom vård,
skola och omsorg. Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada.
Hunden gör först ett lämplighetstest (steg 1) tidigast
vid ett års ålder. Därefter går man en besökshundutbildning (steg 2). Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam.

Vårdhundföraren eller terapihundföraren är en
diplomerad hundförare som arbetar med sin hund
antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad
personal.
Hundteamets uppgifter är att göra målinriktade
besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och
utvärderas. Vård- och Terapihundsutbildning med
godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam. Vi följer kursplan
till svensk standard för utbildning av vårdhund.
Utbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som
kan verka som Vård- eller Terapihundsteam.
Efter genomförd utbildning ska teamet kunna
genomföra målinriktade besöks som planeras och
utvärderas samt att föraren kunna agera som stöd till
sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och
fara.
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Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska
inslag. Inom ramen för utbildningen kommer
såväl förare som hund att genomgå träning av de
färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är
indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar.
Vi arbetar enligt Socialstyrelsens vägledning för
hund i vård och omsorg.
Kursens uppläggning
Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt
sju seminariedagar. Förutom seminarierna utgör
STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren.
Verksamhetsförlagd utbildning
I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning
(VFU).

* Separat extra lämplighetstest samt förhöjd avgift
för diplomering av vårdhundsteam enl. svensk
standard.

Vård- & Terapihundsutbildning
7 st seminariedagar (fördelat på fyra tillfällen)
1 st examensdag
70 h verksamhetsförlagd utbildning
400 h utbildning på distans. (varierar berodende på hur
mycket förkunskaper du har)

Utbildningens innehåll

- Djuromsorg och hälsa, del 2
- Hundens etologi, del 2
- Hundens träning, del 2

Kunskap om och förståelse för arbete som Terapihunds-team med tredje person

- Människans hälsa, etik och värdegrund, del 2
- Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 2
- Besökshundens insatser anpassade till individ, del 2
- Verksamhetsförlagd utbildning
- Examensarbete

Praktiskt och teoretiskt prov baserat på utbildningens teoretiska och praktiska delar skall utföras för
godkänd examen.
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