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En psykiatrisk servicehund hjælper sin ejer i de situationer, hvor ejeren normalvis ikke selv 
ville kunne magte at komme alene. Ligesom en førerhund fører sin ejer. 
 
Hunden er der for sin ejer i alle de tilfælde, hvor det er svært at være, når man er præget af 
en psykiatrisk sygdom – hvor angst fylder en stor del. Hunden giver ejeren den tryghed der 
skal til, så ejeren kan komme afsted trods diverse lidelser.  
Det er hundens helt specielle empati der gør hele forskellen. Hunden kan fornemme når 
ejeren får det skidt, og signalerer dette på forskellig vis - ex. ved at trække i snoren, så de 
kommer udenom andre mennesker, hoppe op for at få opmærksomhed, så de kan komme 
ud af butikker og sørger for at ejeren kommer hjem igen. Hunden fornemmer angsten før 
ejeren selv. Den tager opmærksomheden fra det der normalvis trigger ejeren. Den afleder, 
ved at være der – ejeren koncentrerer sig om hunden, i stedet for udfordringen. 
Hunden er derfor at betragte som servicehund under arbejde, i hele træningsforløbet og 
uanset alder, da dette er en proces af læring mellem hund og ejer. 
 
Hunden er trænet til at forholde sig stille og roligt i de omgivelser de nu engang bliver sat i, 
om det er hos lægen, psykologen, tandlægen, kommunen osv.  
Hunden er trænet til at være ved sin ejers side - det er dér den hjælper.  
 
Disse psykiatriske servicehunde er med til at deres ejere, har mulighed for at komme ud på 
egen hånd til f.eks. at handle, til behandlinger, sociale arrangementer med familien, benytte 
offentlig transport, måske endda komme tilbage på arbejdsmarkedet/i skole. 
Mange psykiatriske servicehunde er årsagen til at deres ejere ”overlever” hverdagen, og at de 
har muligheden for at udvikle sig grundet den tryghed hunden giver dem.  
Hvis ejeren skal afsted uden sin hund, vil det være det samme som at bede én uden ben, at 
gå selv.  
 
Deres psykiatriske servicehund er deres livline. 

 
 
 


