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International akkreditering til dansk forening 

Det internationale anerkendte Assistance Dogs International (ADI) har netop igen blåstemplet STH- 
Servicehunde til Handicappedes arbejde og kvalitet. 

Det er nu slået fast af ADI, at Danmark repræsenteret ved STH lever op til de højeste internationale 
standarder for træning og udplacering af servicehunde til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. 

Lisa Klint, Administrationschef i STH, fortæller, ”STH har igennem 25 år vægtet kvalitet i udvælgelse af 
hvalpe og grundig to års specialtræning af hundene meget højt. Vi har vidst, at vores træningsniveau er 
meget højt, siden vi i 1999 blev akkrediteret første gang. Med ADI’s nylige gen-akkreditering for endnu 5 år 
er STH igen blevet blåstemplet. Det gør det åbenlyst for kommuner, fondsstøtter, medlemmer og 
kommende ansøgere, at STH er et sikkert valg for dem, der ønsker at støtte STH eller at ansøge om en højt 
kvalificeret servicehund. Det er mange penge, som vi er ansvarlige for, og fonde, privatpersoner og 
kommuner kan være trygge ved, at vi har styr på sagerne og lever op til de højeste standarder”. 

Assistance Dogs International, Inc. (ADI) er en verdensomspændende koalition af non-profit programmer, 
der træner og udplacerer servicehunde. ADI blev grundlagt i 1986, og er blevet den førende autoritet inden 
for hjælpehundeindustrien. 

I Europa er der 45 akkrediterede medlemmer, og STH er eneste aktør i Danmark, der er gået igennem 
akkrediteringen. På verdensplan er der 157 akkrediterede organisationer. 

Efter aflevering af over 300 procesbeskrivelser i foråret 2021 blev STH i december 2021 over fire dage 
gennemgået af en assessor, som tjekkede de fysiske faciliteter, gennemgik både trænings- og 
administrative processer, arbejdsgange og standarder, tjekkede dokumentation, overværede servicehunde 
og hvalpe i aktion, og interviewede brugere, hvalpeværter, ansatte, ledelse og bestyrelse. 

Det er ikke kun for at have et fint logo på hjemmesiden, at STH har lagt kræfter i at opnå akkrediteringen.   

”Det er helt afgørende for STH som non-profit forening, hvor offentlige tilskud er mindre end 15%, at vi har 
fået dette kvalitetsstempel. Det giver tryghed for de fonde og privatpersoner, der donerer penge til os, at vi 
lever op til de strengeste internationale krav - ikke kun for udvælgelse af hunde, uddannelse af disse og 
samtræning med nye brugere, men også vores processer og forvaltning er blevet auditeret til UG”, fortæller 
administrationschef Lisa Klint.  

Servicehunde er ikke en hyldevare 

STH blev stiftet som non-profit forening i 1996, og har trænet over 150 servicehunde gennem de 25 år. 
”Kvalitet vægter højere end kvantitet”, siger chefinstruktør Lise Lotte Christensen, ”og minder om, at en 
servicehund indgår i hjemmet og fungerer som hjælpemiddel for et andet menneske i gennemsnitlig 10 år, 
så matchet mellem brugerens behov og hundens færdigheder og temperament er yderst vigtigt. Vi arbejder 
konstant på at leve op til de høje krav fra ADI, og indgår også i arbejdet med nye EU standarder for 
området. Det kan kun være en fordel for alle, at der kommer ens, og høje standarder for at træne og 
udplacere servicehunde til mennesker med behov for hjælp”. 
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Fakta om STH- Servicehunde Til Handicappede 

STH er en non-profit-organisation med 25 års erfaring i at træne servicehunde, og har pt. 41 aktive brugere 
med hunde. Foreningen ledes i det daglige af et lille sekretariat, der har hjemme i Handicap 
Organisationernes Hus i Høje Taastrup.  

Udvælgelsen af kommende servicehunde sker efter screening og test af hvalpe fra de er ca. 8 uger. Herefter 
bor hvalpene ca. 1 år hos en frivillig hvalpevært, og derefter tager de specialiserede hundetrænere og 
hundeinstruktører over. Hunden får specialtræning i hjælpefunktioner til mennesker med fysiske 
funktionsnedsættelser i ca. 12 måneder. Før en hund flytter ind, trænes hund og bruger sammen i ca 100 
timer, og STH tilbyder livslang opfølgning og vejledning.  En servicehund er godkendt som hjælpemiddel 
efter Serviceloven §112 om personlige hjælpemidler, og kan bevilges af bopælskommune.  

Der findes endnu ikke danske standarder for arbejdet med servicehunde generelt, men de er på vej.  STH - 
Servicehunde til Handicappede sidder med i den danske arbejdsgruppe under Dansk Standard, der arbejder 
med at udvikle og definere de danske holdninger til nationale og EU-standarder indenfor området.  

 

Fakta om ADI 

Assistance Dogs International, Inc. (ADI) er en verdensomspændende koalition af non-profit programmer, 
der træner og udplacerer servicehunde. ADI blev grundlagt i 1986, og er blevet den førende autoritet inden 
for hjælpehundeindustrien.  I Europa findes er er 45 akkrediterede organisationer. Udover at udvikle 
standarder og akkreditere programmer, arbejder ADI også som fortaler for forbedring af vilkår, og 
standarder i arbejdet med at træne hjælpehunde.  

 

 


