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Mange tak for din henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke om adgang for 
servicehunde i sundhedsvæsnet. Sundhedsministeren har en travl kalender og har 
desværre ikke mulighed for at læse og besvare alle henvendelser personligt, men han 
har bedt mig takke for din mail og besvare den.

Ministeren har desværre ikke mulighed for at mødes for at drøfte jeres perspektiver
på nuværende tidspunkt grundet stor travlhed i ministeriet. Ministeriet sætter dog
stor pris på jeres opmærksomhed på og arbejde for mennesker med psykisk sygdom 
og inputs til, hvordan behandlingen i sundhedsvæsenet kan styrkes.

Social- og Ældreministeriet har oplyst, at en servicehund til en person med en psykisk 
funktionsnedsættelse kan være et hjælpemiddel efter servicelovens § 112. En hund, 
der er udvalgt og trænet fra hvalp med henblik på at afhjælpe en nedsat psykisk 
funktionsevne er en servicehund, og kan derfor også bevilliges som et hjælpemiddel. 
Social- og Ældreministeriet har desuden oplyst, at ministeriet ikke har fastsat regler, 
om adgang for servicehunde.

Der er heller ikke fastsat regler om adgang for servicehunde på Sundhedsministeriets 
område. Det er derfor op til den enkelte lægeklinik m.v. at fastsætte egne regler for 
adgang for servicehunde. Dog skal en række nationale infektionshygiejniske 
retningslinjer, udarbejdet af Statens Serum Institut, som bl.a. vedrører førerhunde, 
altid iagttages og følges i sundhedssektoren. Reglerne skal også iagttages ift. 
servicehunde. Retningslinjerne kan findes her.

Ministeriet er bekendt med , at servicehunde og førerhunde må medbringes til 
ambulante besøg på Rigshospitalet, men normalt ikke må medbringes ved 
indlæggelse på hospitalet. Der kan i visse tilfælde gives dispensation. Ønsker man at 
medbringe servicehund, skal man før indlæggelsen kontakte ledelsen i den klinik, 
man er tilknyttet.

Tak for henvendelsen og de fremførte input, som vil indgå i ministeriets videre 
arbejde på området.
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