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Kontakt mellan hund och förare
Genomgående utomordentligt god kontakt mellan hund och förare. Föraren hela
tiden mycket lyhörd för hundens signaler. Samspelet mellan hund och förare är väl
befäst med ömsesidig tillit.

Hundens intresse av kontakt med främmande personer med
avvikande beteende
Hunden visar varierande intresse för kontakt med främmande personer men är aldrig
avvisande. Är lugn och trygg i varje kontakt. Hunden kan positioneras i miljö med
kraftiga störningar utan att förlora fokus på aktuell patient.

Hunden hanteras av främmande
Hunden bjuder villigt in till hantering, även hantering av flera personer samtidigt.
Hunden uppmuntrar beröring genom positivt kroppsspråk och är trygg att hantera.
Hunden har hela tiden väl avvägda rörelser som stämmer väl med patientens
aktivitetsnivå vilket ger förutsättningar för adekvat hantering för varje patient.

Hundens förmåga att hantera stressade situationer
Hunden har en hög stresströskel och gott självförtroende och klarar på egen hand av

de flesta situationer. Vänder sig med förtroende till föraren vid extremt stressande
situationer och tar emot förarens stöd omgående och slappnar av.

Förarens förmåga att stödja hunden i stressade situationer
Föraren visar stor insikt och kunskap om hundens kapacitet. Föraren är aktiv och
förutseende, stödjer spontant hunden under alla testmoment som innebär stor
påfrestning för hunden. Föraren ger hela tiden hunden förutsättningar att få ett
positivt avslut på svåra situationer.

Förarens förmåga att stödja positiv interaktion mellan patient och
hund
Föraren är positiv, respektfull och trygg i alla möten med patienter. Föraren låter
patienten ”sätta dagordningen” för mötet och ger hunden förutsättningar att tillgodose
patientens önskemål. Kontakten mellan hund och förare är avslappnad med positiv
energi och både förarens och hundens fokus ligger på patienten.

Förarens bemötande av patient
Föraren har god kontakt med varje patient.

Förarens förmåga att tillämpa Vårdhundskolans etiska riktlinjer
Med utmärkt beröm godkänt!

Förare och hund godkända för arbete med DAT,
djurassisterad terapi.
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