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Epilepsi-servicehund i en lejlighed 
Jeg vil gerne vide om man kan få en hund, der har lært at advare én før et 
epileptisk anfald. Må den i tilfælde have lov til at være i en lejlighed hvor det 
ikke er tilladt at have hund? 

På forhånd tak venter spændt på svar. 

Svar: 
Hej, 

Mange tak for dit spørgsmål og jeg 
håber meget du kan bruge vores svar 
til noget. 

Først vil jeg glæde dig med, at der 
findes sådanne servicehunde, det har 
dog ikke været helt nemt at finde 
noget materiale om det, men jeg fandt 
frem til denne organisation på nettet 
der hedder Canix, som har disse 
epilepsi-servicehunde. 

Canix Organisationen bliver til daglig 
ledet af Jeanette Sams-Dodd, som er 
ansvarlig for den daglige ledelse af 
Instituttet, hun taler dansk selvom 
Instituttet ligger i Barcelona.  
For at få tildelt en hund til dit behov 
skal du udfylde et ansøgningsskema, 
som du meget udførligt skal udfylde 
med hvordan du er som person, hvilke 
behov du har og derud fra kan de 
vælge dig den rigtige hund. Hundene 
er ret dyre og der er forskellige måder 
de kan finansieres på, men i Danmark 
vil det betegnes som et hjælpemiddel for dig og det kan du ansøge om igennem 
din kommune.  

Jeg ved ikke om du er medlem af Dansk Epilepsiforening, men de har en 
socialrådgiver der måske kan rådgive dig bedre på telefon 66 11 90 91. Der er 
telefontid mandag-onsdag: Kl. 10-14. Torsdag: Kl. 10-12 og 14-18. Fredag: Kl. 
10-12. 

Du kan også selv tage kontakt til din egen sagsbehandler på Kommunen og evt. 
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Servicehunde til Handicappede www.servicehunde.dk

alle vurderinger: 0% 100%
din vurdering:

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Danmark vandt 5-4 

over Italien

13/3-2006 16:05 

Kør Danmark tyndt 

med sclerosedagsbus

13/3-2006 13:23 

Fornem fjerdeplads til 

Anne-Mette Bredahl

13/3-2006 13:07 

Tilskud til invalidebil?

flere...
BRANCHENYT

4/2-2006 17:38 

Akutvikarhjæl... til 

fastansættelse søges!

22/11-2005 11:55 

"BAN VEJEN for dit 

fremtidige job"

8/11-2005 13:02 

400 danske forældre 

har opsøgt Doman-

metoden

flere...
RUBRIKANNONCER

18/11-2004 16:35 

Malerier af Zina 

Chelina Thornam

13/5-2003 13:26 

Kasketter på tilbud

flere...

annonce 

 JOBBANK »  http://www.handicap-portalen.dk/jobbank/
 

SØG
ARTIKLER

4%

Dansk Folkeparti 

13%

Andre 

4%

få hjælp til ansøgningen hos Canix, samt lagt en plan for hvordan du får hunden 
hertil. Du skal under alle omstændigheder have Kommunen med i sagen.  

Med hensyn til om hunden må være i en lejlighed hvor man ikke må have hund, 
kan jeg ikke tro andet end hvis du ansøger boligselskabet om dispensation at du 
så for lov til det. Men det er nok noget af det første der skal gøres i denne sag, 
da det ikke ville være så heldigt, hvis du havde fået tildelt en hund og så måtte 
skilles fra den igen. 

Held og lykke med din sag og vi vil meget gerne høre fra dig hvordan det går. 
J.K. 

Websider om servicehunde: 
Den danske servicehunde webside: 
Servicehunde til Handicappede 
hvor de også kan være behjælpelige med dine spørgsmål; de må sikkert også 
vide hvor du kan henvende dig.  

Canix Instituttets side om epilepsihunde: 
http://canix.org/scan/hunde/epilepsi.htm 
Her kan du finde mange relevante svar på dine spørgsmål og så tage 
henvendelse til dem senere eller i samråd med kommunen. 

 Af J.K 



neteffect  

Din tur! 

Har du 

� en historie?  

� et digt?  

� en mening?  

� et spørgsmål?  

� et tip?  

� et link? 

- så skriv eller ring 
39 20 64 64 
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