
Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen - Visitationen  
Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg  
Telefon: 39 57 60 86  
E-mail: hjaelpemidler@gladsaxe.dk 

Du har søgt om psykiatrisk servicehund, da du oplever at være isoleret i din lejlighed og at du 
stort set ikke kan færdes uden at blive fulgt af din mor.  
Du bevilges hjælp til af finde en egnet hund samt hjælp til træning af denne hund til 
psykiatrisk servicehund i henhold til Lov om Social Service § 112.  
 
Bevillingen omfatter:  
- Hjælp til at finde hund egnet som psykiatrisk servicehund.  
- Offentlighedstest.  
- Nødvendig holdtræning  
- hvalpetræning (1 gang per uge i 6 måneder)  
- Evt. nødvendig ekstra træning - inden hunden er 2 år gammel (1 time pr uge i 6 måneder)  
- Nødvendig ekstra træning - opfølgning (2 timer pr uge i 6 måneder)  
- Certificering og dækken  
- Evt. kørsel  

Bevillingen omfatter ikke:  
- anskaffelsespris for hunden  
- årligt kontingent til foreningen Trinitas, som er nødvendigt for at opretholde certificeringen af 
din psykiatrisk servicehund. Kontingentet i 2018 er på 150,00 kr.  
 
Begrundelse Hjælpemiddelgruppen vurderer, at du har en varigt nedsat psykisk funktionsevne. 
Det er lægeligt vurderet, at du har en stor risiko for tilbagefald, hvor du i stigende grad 
isolerer dig, udvikler psykotiske symptomer og mister evne til at tage initiativ, selvom du er i 
relevant medicinsk behandling. Der er på nuværende tidspunkt ikke yderligere behandlinger, 
som vurderes at kunne øge din psykiske funktionsevne markant.  
Vi vurderer, at en psykiatrisk servicehund vil give dig mulighed for at leve et liv som andre på 
samme alder og give dig mulighed for at få en uddannelse og på sigt flytte hjemmefra. Den vil 
også gøre det muligt for dig selv at købe ind, tage til læge, tandlæge andre nødvendige og 
ønskede aktiviteter. Vi lægger vægt på, at en almindelig hund ikke kan medbringes steder, 
hvor du har behov for at medbringe den, eksempelvis til møder, behandling, i butikker, 
offentlig transport, arbejde/ uddannelse samt eventuelle andre aktiviteter. En almindelig hund 
kan endvidere ikke hjælpe dig, hvis du får angstanfald og skærme dig fysisk og psykisk mod 
andre mennesker, da den ikke er trænet til at forudse dette. Du vil derfor ikke være afhjulpet 
med en almindelig hund. En servicehund vil endvidere give dig mulighed for at undgå isolation 
i hjemmet eller fra sociale aktiviteter.  
Vi vurderer, at du vil kunne indgå i træning af en psykiatrisk servicehund samt at du kan 
varetage opgaven med at have hund. Du har familie, som kan tage sig af hunden, hvis du ikke 
selv er i stand til det og du har økonomisk mulighed for at drage omsorg for din psykiatriske 
servicehunde.  
 
Oplysninger til sagen  
Du har diagnosen skizotypisk sindslidelse. Du debuterede som 12-årig med anorektiske 
symptomer og angst i form af generaliseret angst og social fobi. Du har manglende evne til at 
vise følelser, tendens til at isolere dig, mistroiskhed og dine tanker kan køre i ring med et til 
tider aggressivt indhold. Du har haft et halvårigt intensivt behandlingsforløb på Psykiatrisk 
Center Ballerup og går nu i vedligeholdende behandling hos Distriktspsykiatrien 1 time om 
ugen. Du er i relevant medicinsk behandling med antipsykotisk, antidepressiv og 
angstdæmpende medicin. Du er i et forløb hos Ungeenheden med henblik på at starte 
uddannelse, som i første omgang skal være enkeltfag. Du har et stort ønske om at få 
uddannelse, flytte hjemmefra og få et arbejde og har en formodning om at en psykiatrisk 
servicehund kan hjælpe dig med det. Du kan færdes alene i begrænset omfang, hvis du tager 



høretelefoner og solbriller på samt kigger ned i jorden, når du er blandt andre mennesker. Det 
er meget udmattende for dig at færdes alene og du har svært ved at komme ud af døren, når 
du er alene. Din mor ledsager dig som oftest, når du har aftaler. Du er meget interesseret i dyr 
og kan passe din faster og onkels hund alene. Din mor oplyser, at du bliver mere åben og 
positiv i selskab med hunde. Din familie vil kunne hjælpe dig med at passe hunden, hvis du 
ikke selv kan og du har sparet op for at have råd til udgifter i forbindelse med hunden.  
 
Praktiske informationer Bevillingen er gældende i 3 måneder, dvs. at du skal være begyndt at 
finde en hund inden 3 måneder. Hjælpemiddelgruppen kan dog forlænge bevillingen, når 
særlige forhold gør sig gældende. Bevillingen er gældende så længe du bor i Gladsaxe 
Kommune og bortfalder ved fraflytning. Hvis du ønsker at bruge en anden leverandør end 
Trinitas, som Gladsaxe Kommune har udpeget, skal du selv indkøbe servicehunden/træningen 
af servicehund. Du kan efterfølgende få 3 refunderet de udgifter, som kommunen kunne have 
købt træningen af servicehund for. Gladsaxe Kommune forbeholder sig ret til at undersøge og 
godkende den leverandør, som du eventuelt selv vælger, inden indkøb af hund eller 
påbegyndelse af træning. Hvis leverandøren ikke opfylder Gladsaxe Kommunes krav, kan du 
ikke få refunderet udgifterne til servicehunden. De løbende driftsudgifter i forbindelse med 
bevilling af en servicehund, eksempelvis udgifter til foder, forsikring og dyrlæge er 
driftsudgifter, som du selv skal afholde. Udgifterne til drift af en servicehund kan som 
udgangspunkt ikke dækkes som nødvendige merudgifter, da der alene kan ydes dækning af 
nødvendige merudgifter til drift af et hjælpemiddel, når det vurderes, at der er tale om en 
udgift, som er helt uforholdsmæssig eller urimelig for borger. Det vurderes ikke at være 
tilfældet i din situation.  
 
Kontaktoplysninger til Trinitas Hjemmeside: https://trinitas-st.dk, mail@trinitas-st-dk, 
Kontaktperson Trine Bargmann. Trinitas er en forening, som tilbyder træning af psykiatriske 
servicehunde. De formidler kontakt til en egnet træner så tæt på dig som muligt. Trinitas 
anbefaler at du køber en hund på 1½-2 år, da den først er klar til træning i den alder. 
Lovgrundlag Servicelovens § 112, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/08/2018. Link: https:// 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239 Bilag Betalingstilsagn og oplysninger 
om fakturering som kan udleveres til Trinitas.  
 
Venlig hilsen  
Eva Johansen  
Sagsbehandlende ergoterapeut


